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Xod ημισεληνοειδές. *H άνάπτυξις του ρχβ§ωτο3 μ’Λκοΰ κυττάρου χωρεΐ 
κατά μοίρας καί έντεΰθεν ή ίχθυοειδής αύτοΰ μορφή έν τή έμβρυάκή -ηλι
κία:. Αί μυϊκαί ?νες <ϊεν τελειοποιούνται πάσαι μεχοι τοϋ πέμπτου μηνδς 
κατά τά κοινώς παραδεδεγμένα, Αλλά καί άλλαι μέχρι τοϋ τοκετοϋ καί 
δλίγον χρόνον μετ’ αύτόν. Ό αύτδς κ. Δ. Χασιώτης επιδεικνύει ώραιοτά- 

■4 τοτυς κυτάρους σφηκών πεμφθέντας αύτώ παρά τοϋ κ. Π. Σκουτέρη έξ 
’Ηπείρου. Οί κύτταρο: ούτοι άποτελοϋσι τέσσαρας κίονας, συνδεόμενους 
ελαφρώς μετ’ άλλήλων, και είναι έναποτεθειαένοι έντδς αραχνοειδών φύλ
λων, ύπ’αύτών τών σφηκών κατεσκευασμένων. Έκ τών κυττάρων τούτων 
είσήχθη η λέξις της μονάδος είς την ίστολογίαν, ήτις όμως παρ’ Άριστο- 
τέλει άπαντ^ μόνον ώς αρσενικόν δ αΰτταρος -η ώς ουδέτερον χντΐά^αοκ, 
δπερ αντιστοιχεί πρδς τδ λατινικόν cellula, ούδαμοΰ δέ τδ χύτταρον.

'Ο κ. ©. Χελδράϊχ ύποβάλλει τδ νέον αύτοΰ σύγγραμμα .περί της 
χλωρίδος τής νήσου Κεφαλληνίας, έν φ καταριθμεί 766 είδη φυτών 
έν Κεφαλληνία φυόμενων, ών 10 είναι εί'δη η ποικιλία: ειδών ιδιαί
τερα: αύτή. Δέκα δέ άλλα εί'δη φυτών έκ τών Κεφαλλήνιο: φυόμενων δέν 
παρετηρήθησαν ούδαμοΰ τής 'Ελλάδος. Κατόπιν ύποβάλλεται άνακοίνωσις 
τοϋ έν Μεσολογγίω ίκτροϋ κ. S. Νίδερ, άντεπιστέλλοντος τοΰ Συλλόγου 
μέλους, περί Λευχαομυΰ των πτηνών. ’iSiqc δ’ Αποβλέπει η διατριβή είς 
λευκδν κόσσυφον, δστις κατά την πεδιάδα τοΰ Μεσολλογγίου ανευρεθεις 
έταριχεύθη καί Απεστάλη είς +δ ένταϋθα φυσιογραθικδν Μουσεϊον. Ό κ. 
Α. Χρηστομάνος κατόπιν υποβάλλει την ανάπτυξιν της προτάσεώς του 
περί συστάσεως επιτροπής πρδς σύνταξιν ελληνικής χημικής Ονοματοθε
σίας· ανέπτυξε δ’ ΐστορικώς πώς άλλοτε έκαλοΰντο αί χημικαι ούσίαι, 
οποία ή Αρχή της Ονοματοθεσίας της σήμερον και πώς έν Έλλάδι όφεί- 
λομεν νά όνομάζωμεν αύτάς, την τε κατά ποιόν καί την κατά ποσδν συν- 
θεσιν έν τφ όνόματι έκδηλοΰντες και μη είς τούς κανόνας της γλωσσης 
προσκρούοντες. Μετά τούτον δ κ. Α. Κορδέλλας επιδεικνύει έ'ντομα τοδ 
έν Άντιπάρφ άναφανέντος άμπεΛοφθόρου τεττ/γος, δστις είναι ή cicada fla- 
vescens. ’Αγγέλλεται εϊτα, α') ότι τά έν Παρισίοις παραγγελθέντα Οργανα 
διά τούς μετεωρολογικούς σταθμούς ήτοιμάσθησαν και μετ’ ού πολύ Θέ- 
λουσι φθάσει ένταϋθα, επομένως δέ θέλουσι συσταθη οι διάφοροι μετεω
ρολογικοί σταθμοί* β') οτι τδ τμήμα τής ιατρικής κλιματολογίας τής 
Εταιρίας τής Υγιεινής Ασμένως άπεδέξατο νά συνεργασθή μετά τής επι
τροπής τής φυσικής έξετάσεως τής ’Αττικής' γ') ότι δ πολύς διευθυντής 
τοϋ ’Αστεροσκοπείου κ. ’Ιούλιος Σμίθ έπεράτωσεν ήν άνεδέξατο εργασίαν 
τής μετεωρολογίας τής ’Αττικής καί δτι τδ έ'ργον είναι έτοιμον, Τδ 
τμήμα εύγνωμόνως άποδεξάμενον τήν δήλωσιν ταύτην, έξέφρασε τάς εύ- 
χαριστίας του τώ σοφφ διευθυντή καί έψηφίσατο ίνα αμέσως έκτυπωθή τδ 
έ'ργον τοϋτο, Αποτελούν τδ κ μέρος τών δημοσιεύσεων τής επιτροπής πρδς 
φυσικήν έξέτασιν τής ’Αττικής. Έπί τέλει δ κ. Α. Χρηστομάνος, Αντι
πρόεδρος τοΰ τήματος, άπόντος τών ’Αθηνών τοϋ προέδρου αύτοΰ κ. Γ. 
Καραμητσα, έσυνόψισε τάς κατά τδ έ'τος τοϋτο έργασίας τοϋ τμήματος, 
έξήρε τάς σπουδαιοτέρας αύτών καιηύχήθη γενναιότερα; έ'τι διά τδ μέλλον.

Ούτως έληξαν αί εργασία: τοϋ Συλλόγου καί τών τμημάτων τδ έτος 
τοϋτο.



ΝΟΜΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΡΩΝ

Β' *

Έν τφ πρώτφ μέρεε της έρμηνείας των έν τγ Άττικ·ρ δρων άνέβαλον 
την έξέτασιν των επιγραφών αΐτινες άφορώσιν εις έρανιστάς, διότι άναγ- 
άαΐον ένόμισα νά προτάξω γενικάς τινας παρατηρήσεις περί των εράνων ως 
πηγ·η; ενδίκων σχέσεων κατά τδ αττικόν δίκαιον.

Ή λέξις έρανος έτυμολογεΐται έκ τοϋ έράω σημαίνουσα την συνεισφο
ράν φίλων προσώπων προς άποτέλεσιν έργου άμοιβαίας χάριτος η βοήθειας. 
Δεν γνωρίζω εις άλλην γλώσσαν άντίστΟιχον είμη την λέξιν ’Αγάπη των 
πρώτων χρόνων της χριστιανική; θρησκείας. Εις την λατινικήν δεν άπαντά 
ούτε ρίζα κοινή, ούτε λέξις ταυτόσημος. Ό Πλίνιος εις έν χωρίον επανα
λαμβάνει τήν ελληνικήν έρανος έν ελλείψει άντιστοίχου λέξεως εις την 
λατινικήν. Εις τάς πηγάς τοϋ Ρωμαϊκού δικαίου μεταφράζεται διά του 

sodales, βπερ σημαίνει απλώς τον συνέταιρον, τον σύντροφον έν τφ έργω, 
η έν τώ κέρδει’ ούχί δέ την κοινωνίαν έν τγ εύθυμίιρ και τίί άμοιβαίι^ 
άνακ,ουφίσει των βαρών τοϋ βίου. Εις τάς νεωτέρας γλώσσας μεταφράζεται 
διά της λέξεως collecte, ητις σημαίνει τδ ύλικδν έ'ργον τ^ς συλλογές’ ά- 
φοο^ εις τδ χρ^μα, άλλα δεν έξηγεΐ τδν άθικδν σκοπόν, τδ αίσθημα έξ ου 

κινείται τδ έργον. Παρά τοΐ; "Έλλησιν ό έρανος είναι ή έν τώ πολιτικώ βίω 
έκδηλώσις τοϋ κοινωνικού πνεύματος (sociabilite) και τνίς φιλανθρωπίας, 
έφ’οις ιδίως οί "Αθηναίοι διεκρίνοντο μεταξύ τών λαών τοϋ άρχαίου κόσμου.

"Εως από τών ομηρικών χρόνων φαίνεται συνηθης δ έρανος πρδς την 
άπδ κοινού έστίασιν φίλων. ’Εν Όδυσσείίγ Α, 225 δ Μέντης λέγει πρδς 
τδν Τηλέμαχον '

Τις δαίς; τις δ’ομιλος ό’ί’επλετο; τίπτε ίέ σε χρεώ; 
Εϊλαπίνη ήέ γάμος; έπει ούκ έρανος τάοε γ’ έοτίν.

Παρομοίως έν Όδυσ. λ. στ. 414 δ ποιητης λέγει.

Νωλεμέως κτείνοντο, σύες ώς άργώδοντες 
οί ρά’ έν άφνειοΰ άνδρός μέγα δονάμενοιο. 
’ή γάμψ, ί; έράνφ, εϊλαπίνη τεθαλοίιρ

Άφίνω εις τούς φιλολόγους την διάκρισιν τϋς σημασίας τών συνωνύμων· 
άλλά βεβαίως έν τοΐς στίχοις τούτοίς ώς^έρανος εννοείται ή διά συνεισφοράς .

"13ε σελ. 389. . >
Τόμος Ζ'. δ. — ’Ιούνιος 1883. 32 '
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συσσίτια των φίλων άνευ έπιδείξεως καί πολυτελείας· καί κατά τοϋτο είναι 

δ έρανος άντίθετος πρδς τδ είλαπίνη.Έν τώ γάμφ και τή είλαπίνη τδ συμ- 
πόσιον είναι πολυτελές,πολυδάπανον,θορυβώδες, όποιον έφαίνετο τδ συμπό- 
σιον των μνηστήρων εις τδν Μέντην. Διά τοΰ εράνου συνέτρωγον οί φίλοι 
συνδιαλεγόμενοι μάλλον $ συνευθυμ,οΰντες, λόγφ κοινωνίας μάλλον δια- 
σκεδάσεως.Τοΰτο έξηγεϊ και δικαιολογεί την συνήθειαν των έρανιζόντωνΐνα 
διανείμωνται τά έκ τοϋ συσσιτίου περισσεύοντα «ώσπερ έκ τών έράνων τά 
περιόντα νειμάμενοι» (Αίσχ. κ. Κτησιφ. 252 042) δπερ οΐ έλληνοκατήγο- 
ροι έκ τών νεωτέρων ή'λεγξαν ώς φειδωλίαν και μικροπρέπειαν έλληνικήν. 
Γνωστόν δέ δτι αί έρανικαί αδται εστιάσεις έγένοντο συνεισφέροντος έκα
στου τών έρανιζόντων τδ άναλογοΰν αύτφ εις την παρασκευήν κοινοΰ δεί- 

πνο,υ.*/ίπδ σπιγίόος οτκν έκαστος τών έρανιζόντων έφερε τδ φαγητδν αύτοΰ. 
Ό ’Αθηναίος λέγει έν Η δ Φερεκίδης συσκευκσάμενος δεΐπνον έν τή σπυ- 
ρίδι (εις τδ ζυμπίλιτου) έβάδιζεν ώς πρδς Ώφέλην. «Είναι τδ pique nique 

τών καθ’ ημάς φράγκων" ή έλέγετο δεΐπνος άπό συμβοΛής δταν έκαστος 
συνεισέφερε τδ άναλογοϋν αύτώ ποσδν τής δαπάνης πρδς παρασκευήν κοι
νού δείπνου. ’Ίσως εις τήν περίστασιν ταύτην άναφέρεται τδ χωρίον τοϋ 

.θεοφράστου Κεφ. I. δτι δ μικρολόγος ήμιωβόλια άπαιτεΐ έπί τήν οικίαν 
συσσιτών». Έκ τών έρανιστών δ προσφέρων τήν οικίαν συνεισέφερε ώς έρα
νον αύτοΰ τούς στεφάνους, τά μ.ύρα, και τάς δπώρας. Άλλ’ό μικρολόγος 
τοϋ Θεοφράστου άπαιτεΐ καί τδ ένοίκιον. Είναι δέ διάφορος ή περίστασι.ς 
καθ’ ήν έκαστος τών έρανιστών κατά σειράν έξ ύπαμοιβής προσέφερεν έν 
τγί οίκίη του τδ δεΐπνον. Καί είς ταύτην ίσως άναφέρεται τδ χωρίον έν 
τφ συμποσίφ τοΰ Ξενοφώντος (βιβλ. Α έν τέλει) δτε δ γελωτοποιός Φί

λιππος τη ψυχή παρακελευσάμενος θαρρεϊν δτι έσονται σιψβο.Ιαι πάλιν 
έδείπνει. Ό έρανος ουτος άνεπλήρου παρά τοϊς προγόνοις ήμών τδ έν τώ 
οίκιακφ βίφ τών λαών τής άοχαιότητος κενδν ώς έκ τής συνήθειας τοΰ νά 
διαιτώνται οί άνδρες χωρίς τών γυναικών (Ίσαϊος έν τφ π. τ· Πύρρου 
κλ. Ε'2). «Ούδέ αί γαμεταί γυναίκες έρχονται μετά τών άνδρών έπί τά 
δείπνα, ούδέ συνδειπνεΐν άξιοΰσι μετά τών άλλοτρίων».

*Αν έπι Όμ-ήρου έρανος κυριολεκτικώς έσήμαινε τδ άπδ συμβολής δεΐ
πνον, έν τοϊς μετέπειτα χρόνοις ή λέξις έδήλου τδν συνεταιρισμόν καί τήν 
εισφοράν τών συνεταίρων πρδς έπίτευξιν παντοίων σκοπών. Ούτως άναφέ- 
ρεται είς ένδειξνν εύγνωμοσύνης καί τιμής έρανος έν Δημ. π. τ. Στεφ. 
329" «διτάλαντον δ’ είχεν έρανον δωρεάν παρά τών ηγουμένων τών συμ.- 
μοριών.» 'Έτερος έρανος είς άγαθοέργειαν, πρδς άπελευθέρωσιν δούλων έν 
Δημ. π. Νικόστρ. «χελίας τε δραχμάς έρανον αύτφ είς τά λύτρα οίσείσω» 
καί έν τ.φ κ. Νεα.ίρας «καί δίδωσιν αύτώ τ’άργύριον, 8. παρά τών άλλων 
έρκστώ.ν. έδασμολόγησεν έρανον.·.είς τήν. ελευθερίαν, συλλέγουσα. a ,.Έν.

,.s

Διογ. Λ. άναφέρονται είς άκρόασιν μ,αθημάτων έρανικαί ακροάσεις «Οδτος 

καί Πρόδικος λόγους άναγινώσκοντες έρανίζοντο.»
Έν Στράβωνι ΙΔ'. άπαντώμεν θίασον ή'τοι έρανον πρδς καταρτισμόν δη

μοσίων θεαμάτων. Έν ’Αττική δέ "ήσαν συνήθεις έρανοι πρδς εταιρικήν εμ
πορίαν, πρδς μίσθωσιν δημοσίων προσόδων, ιδίως δέ πρδς τήν άπδ κόινοΰ 
ιδιαιτέραν λατρείαν ή'ρωος, ή θεοΰ τινός, ή πρδς τέλεσιν μυστηρίων (Σαρα- 
πισταί, Ήλικσταί, Άφροδισιασταί, Άσκληπιαδισταί, Άταλισταί κλπ,) 
έστίν δτε καί ποδς έπιτυχίαν δικαστικών άγώνων, ή κομματικών σκοπών 
έν τή πολιτείφ. Εννοείται δτι δ σκοπδς ήδύνατο ποτέ νά μή ήναι άνε- 
πίληπτος, ή ώς επιλήψιμος νά παρίσταται ύπδ τών βλαπτόμενων έκ τής 
ένεργείας τών έρανιστών. 'Οπωσδήποτε ή κατάχρησις τοΰ συναιτερισμοΰ 
τής όποιας παραδείγματα οί άρχαΐοι συγγραφείς άναφέρουσι, δέν δικαιο
λογεί τούς μισέλληνας έκ τών νεωτέρων, οΐτινες τήν κατάχρησιν ταύτην 
παριστώσιν ώς χαρακτηριστικόν τής ελληνικής κοινωνίας.’Απεναντίας δ δι’ 
έράνων συνεταιρισμός ήτον ή αύθόρμητος καί άμεσος εντελέχεια τοΰ κοι
νωνικού καί άγαθοεργοΰ πνεύματος τών προγόνων.

Είς τδ είδος τοϋτο τών έράνων άναφέρονται οί ορισμοί τών άρχαϊων λε
ξικογράφων* τοΰ Έσυχίου έρανον=συνεισφορά, δώρον" τοΰ Μ. Έτυμ. έρα- 
ν.ο.ς=τδ έκ συνεισφοράς δώρον' δ τοΰ Φωτίου έρανος=έντολή, εισφορά ή. 
συλλογή· έρανος δέ τδ έκ συνεισφοράς δώρον. Έπί τών έράνων τούτων ή 
κ-ατάβολή καί τδ ποσδν τής εισφοράς άπέκειτο είς τήν θέλησιν καί τήν 
έλευθεοιότητα τών έοανιστών, υποτίθεται δέ συνήθως εκούσια καί προ- 
χείρως ή εισφορά γινομένη άνευ τινδς ύποχρεώσεως τοΰ έρανιζομένου, μή 
παρέχουσα άφορμήν είς άπαιτήσεις καί διαφοράς έξ άμοιβαίων ύποχρεώ-» 

σεων τών έρανιστών καί του έρανιζομένου.
Άλλ’ είς τδ άττικδν δίκαιον έρανος καί έρανίζειν εύρίσκεται ώς σύνη- 

θες ώρισμένου τύπου συνάλλαγμα. Μετέχον χαρακτήρος δωρεάς καί δα
νείου, άγνωστον είς τδ ρωμαϊκόν δίκαιον, καί είς τήν έπί τή βάσει τούτου 
καταρτισθείσαν έπιστήμην τών νομομαθών, παρέσχεν άφορμήν είς σφοδράς 
Αμφισβητήσεις μεταξύ τών ελληνιστών τής δύσεως. 'Ο Δημοσθένης έν τή 
Γ'. τρδς τούς ’Αθηναίους έπιστολή γράφει έκ τής έξορίας αύτοΰ μετά τά 
Άρπαλικά «διδόντες έμόί ΐνα άν οΐος τε.. ώ τά τε όφειλόμενα είσπράξας 

καί τούς φΙΛ,υυς έρανίσας τά πρδς ύμάς διοικήσω.» Διά τούτων ζητεί όπως 
τφ έπιτραπή νά έλθη είς ’Αθήνας διά νά πλήρωσή τά είς τδ κοινόν δφει- 
λόμενα διά είσπράξεως τών δφειλομένων αύτφ καί δι’έράνου τών φίλων’ 
καί παοακατιών «καλός έρανος χάρις δικαία.» 'Ομοίως έν τφ πρδς Νικά- 
στρατον (1249) «άπεκρινόμην αύτφ δτι καί έν τφ έμπροσθεν χρύνφ εΐήν 
αύτώ φίλος Αληθινός, καί νΰν έν τή συμφορά βοηθήσσιμι αύτώ » . . χιλίας 

τε δραχμάς έρανον αύτώ είς τά λύτρά είσόίσοιμι.» Παρακατιδν ο Νικόστρα* 
τος ζητεί παρά τοΰ ’Απολλοδώρου δάνειον χιλίων έ'τι δραχμών «συλλέξας 
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δ’’ εφΤϊ τδν ifpacvov* επειδή τούς ξένους απαλλάξω σοΙ αποδώσω ί'2ν μοί 

χρήσής» και ό ’Απολλόδωρος άπαντά. «Δεν έχω χρήματα’ εόρέ δάνειον 
επί ύποθήκν) τών κτημάτων μου" «θέντα τοΰ έπιλοίπου αργυρίου όσον ένδεϊ 
σοι, ενιαυτόν άτόκφ χοήσθαι τω άργυρίφ καί άποδοϋναι τοϊς ξένοις· συλ- 
λεζας δ’ έρανον λΰσαι μοι.» Έν τώ χωρίφ τοϋ θεοφράστου περί αύθαδείας 
β καί φίλφ δή έρανον κελεύσαντι είσενεγκεϊν, εΐπεϊν οτι ούκ άν δοίη, ύστε

ρον ή'κειν φερων καί λέγειν ότι άπόλλυσι καί τοϋτο τδ άργύριον.»
Κατ’ αύτά ό έρανος φαίνεται συμβόλαιον εύεργετικδν contrat de bien- 

faisance κατά τούς Γάλλους. Άφ’έτέρου έν τω τοϋ Ίσαίου περί τοϋ Άγνίου 
κλήρου (ιβ*. 6) καταλέγονται τά άποτελοΰντα την κληρονομικήν περιου
σίας «πρδς δέ τούτοις έξ έράνων όφλήματα εΐσπεπραγμένα μικρά δέουσας 
χιλίας δραχμάς’σκαί έν τφ κατά Λεοκράτους τοΰ Λυκούργου» προσέταξε 
τοϊς τε. χοήσταις άποδοϋναι τά όφειλόμενα καί- τούς έράνους είσενεγκεϊν» 
(ί'σον τω λύσασθαι, άποδοϋναι δηλαδή νά εΐσπράξωσι, τά έκ τών έράνων 

έφειλό'Λενα).
"Ωστε κατ’αύτά δ έρανος ήτον είδος δανείου. Άλλ’ εύρίσκομεν τδν 

διπλοΰνι χαρακτήρα τοΰ έράνρυ ιδίως έν τώ χωρίφ τοΰ Θεοφράστου περί 
μεμψιμοιρίας «καί έρανον εΐσενεχθέντα παρά τών φίλων, καί φησαντός τί
νος» ιλαρός ίσθι και πώς; εΐπεϊν ; ότι δεϊ τδ άργύριον άποδοϋναι έκά- 
οττω καί χωρίς τούτων όφείλειν ως εύηργετημένον;»'Υπό την έποψιν ταυ- 
την πολλοί τών νεωτέρων ύποθέτουσι τδν έρανον ώς δάνειον άτοκον. Συν-, 
δυάζοντες δε τά διάφορα χωρία άνευρίσκομεν νομίζω εις τδ άττικόν δίκαιον 
ώς ΐ'διον χαρακτήρα τοΰ ερανικού συμβολαίου τδ κατά τούς νεωτέρους λε
γόμενον beneficium competent ise η κατά τάς πηγάς τοϋ ρωμαϊκοϋ δικαίου 

τδ beneficiuni condemnationis in id quod debitor facere potest, ήτοι εις όσον 
έξαρκεϊ η περιουσία αύτοΰ. Άλλ’ ένώ εις τδ ρωμαϊκόν δίκαιον τδ ευεργέ
τημα περιωρίσΟη εις τάς υποχρεώσεις ώρισμένων προσώπων, παρά τοϊς 
Άθηναίοις ήτον έν χρήσει ώς στοιχείου εΐδικοΰ δανειστικοΰ συναλλάγμα
τος. Παρά τοϊς ρωμαίοις,ή τουλάχιστον εις τδ γνωστόν ρωμαϊκόν δίκαιον, 
εύρίσκομεν ότι τδ δάνειον ήτο μέν συνήθως έκ συμβάσεως άλλ’.ούχί άναγ- 
καίως έκ τοΰ νόμου επίτοκον’ δεν εύρίσκομεν σύνηθες ούδέ μνημονευόμε
νου έν ταϊς πηγαϊς συνάλλαγμα δανείου ύπδ την αΐ'ρεσιν εύπορίας. ’Απε
ναντίας έκ τίνος όπισθογράφου διαταγής (rescriptum) τοΰ αύτοκράτορος 
Τραϊανοΰ, φαίνεται ολως άγνωστον εις τδ ρωμαϊκόν δίκαιον τδ συνάλ
λαγμα τοΰ έράνου. Οί κάτοικοι τής’Αμισοϋ πόλεως τοΰ Πόντου, αποικίας 
τών ’Αθηναίων (ύστερον Εύπατορίας κληθείσης, τανϋν Σαμσοΰν) ήρώτησαν 
τδν αύτοκράτορα διά τοΰ επιτρόπου Πλινίου Β' άν έπετρέποντο παρ’ αύ- . 

τοϊς οί έρανοι καί ό αύτοκράτωρ άπαντά concessum est eranos habere eo fa- 
cilius si ali collatione non ad turbas et illicitos coetus, sed ad snstinendam 

tenuiorujn inopiam utuntqr. Atari ntcpx τοϊς Ρωμαίοι; ήσαν άγνωστοι οί;

ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΤΊΊΚΙΙ ΟΡΩΝ 48 θ

•έρανοι τών Αθηναίων; ελπίζω νά εξηγήσω άναζητών άλλοτε τά αέτια τής 
διαφόρου άναπτΰξεως τοΰ δικαίου παρά τοϊς άρχαίοις "Ελλησι και ΡωμαίοιςΙ

Έπί τοιούτου είδους έοάνων η καταβολή καί τδ ποσδν τής εισφοράς 

■έξήρτητο έκ της έλευθεριότητος τών έρανιστών, καί ό έρανος έφερε τδν 
-χαρακτήρα δωρεάς καί συνεισφοράς φιλικού δανείου μηδόλως ύποχρεωτι" 
κής. Ούχ ήττον έμενεν υποχρεωτική διά τδν έρανίζόμενον καί ή άπόδοσις 
τοΰ έράνου έάν καί όταν ήθελεν έχει περιουσίαν άποχρώσαν πρδς άπόδο- 

■σιν τοΰ έράνου.
' Αλλά μέχρι τών τελευταίων χρόνων τής πολιτείας τών ’Αθηναίων, καί 
έπί τών ρωμαϊκών εΐσέτι χρόνων, ύπήρχεν έν τρίτον είδος έράνων πολιτι
κών, ώς εΐπεϊν, ή έράνων ύποχρεωτικών έπί τώ σκοπώ τελέσεως θυσιών 
•καί συσσιτίων συνδεδεμένων μετά τών θεσμών της πόλεως, ή διά της θρη
σκείας επιβαλλόμενων πρδς έκπλήρωσιν τών σκοπών τής πολιτείας.

Έν τώ προηγηθέντι άναγνώσματι εΐ'δομεν ότι εις προϊστορικούς χρόνους 
άναπληροΰσα τδν νόμον της πολιτείας ή θρησκεία καθιέρωσε τδ δι
καίωμα της ιδιοκτησίας παρά τοϊς άρχαίοις "Ελλησι καί Λατίνοι; τεθέν 
ύπδ την προστασίαν τοΰ θείου διά τής λατρείας τοΰ Έρκείου καί 'Ορίου 
θεοϋ, καί αχώριστου άπδ τής ένασκήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων 
«ότι τούτοις μετήν της πολιτείας οΐς εΐ'η Ζεύς Έρκεϊος·’ (’Αρποκράτίων; 
Έρκεϊος Ζευς.) Εις την παρούσαν μελέτην εύρίσκομεν όλου τδ πολιτικόν 
οικοδόμημα βασιζόμενου έπί τών θρησκευτικών τελετών διά τών γενικών 
(συγγενικών) τών οργεωνικών, τών φρατρικών, φυλετικών καί δημοτικών 
θυσιών καί συσσιτίων. Ή κατάταξις τών πολιτών κατά γένη,φρατρίας,δή

μους καί φυλάς ήτον ή βάσις της πολιτικής κοινωνίας τών άρχαίων 'Ελ
λήνων καί τών Λατίνων’ άλλ’ίνα μή μακρολογώ παραλείπω τδν πάρκλ- 
ληλασμόν τών ρωμαϊκών θεσμών πρδς τούς τών 'Ελλήνων, περιορίζων τδν 
■λόγον εις όσον άφορκ ποδς τούς κατοίκους της’Αττικής.

Ή πολιτική μονάς ήτον έν τή άοχαιοτέρα πεπολιτισμένϊ) κοινωνία τίίς 
’Αττικής τδ γένος (gens.) Πιθανώς ή αρχική βάσις τοϋ γένους ήτον δ 
οίκος- ή οικογένεια ά/ώριστος διατελοΰσα είσέτι ύπδ τήν άμεσον έξου- 
σίαν τοΰ πατρδς ή γενάρχου, (οικογενειάρχου = paterfamilias) έκπροσω- 
ποΰντος αύτήν έν τη πολιτεί^. Βραδύτερου οί γεννήται άνήκον εις διαφό
ρους καί χωριστάς .οικογένειας άποτελοϋντες μίαν πολιτικήν δμάδα, έχου- 
σαν ώς κέντρου τήν λατρείαν τών πατρώων θεών, τοΰ Έρκείου Διδς καί 
τοΰ πατρώου ’Απόλλωνος ύπδ τήν προστασίαν εικαζόμενου τινδς γενάρχου, 
ημιθέου ή ή'ρωος, ώς άρχηγέτου, πρδς 3/ οί γεννήται ώφειλον ιδιαιτέρας 
θυσίας συσσιτοΰντες ή δργιάζοντες περί τδν βω'μδν τοΰ γένους. Έγεννήύη- 
σαν άμφιβολίκι άν οί γεννήται είναι οί αύτοί καί δργεώνες καί θιασώταΐ 
προσαγορευόμενοι’ άλλ’ή περί τούτων έξέτασις είναι έκτδς: τοϋ προκειμέ- 
νου θέματος. Ίσως κατά τινα περίοδον τής πολιτείας τών ’Αθηναίων τδ 
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γένος· πέριελάμβανεν ώρισμένον άριθμδν οί'ζών ή άνδρών, καί κατά τινα χώ% 

ρικ τοϋ Άριστοτελους καί τοϋ Πολυδεύκους, ούχί μείζονα τών τριάκοντα. 
Τριάκοντα δέ γένη άπετέλουν μίαν φρατρίαν. Πιθανώς εις τούς άρχαιο- 

τέρους χρόνους ή φρατρία περιελάμβανε τούς οί'κους τών έκ τοϋ αύτοϋ γε
νάρχου κατ’ ευθείαν γραμμήν έξ άρρενογονίας καταγόμενων νέων οικογε
νειαρχών (φράτωρ—frater) εις μεταγενες-έρους χρόνους ή φατρία ήτον απλώς 
πολίτικη διαίρεσις. Έκάστη δέ φρατρία ειχεν επίσης ίδιον προστάτην θεόν 
η ηρώα, ίδια άρχεία, ιερά, θυσίας, συσσίτια καθ’ώρισμένας ημέρας τοϋ μη- 
νός. Άνά τρεις δέ πάλιν φρατρίαι ήσαν κατατεταγμέναι είς έκάστην τών 
άρχαιοτέρων τεσσάρων φυλών είς άς ήσαν διηρημένοι οί κάτοικοι τής ’Ατ
τικής. ’Αριστοτέλης φησι, λέγει δ σχολιαστής τοϋ Πλάτωνος είς Ήξίοχον, 
τοϋ όλου πλήθους διηρημένου Άθήνησιν είς τε τούς γεωργούς και τούς δη
μιουργούς, φυλάς αύτών είναι τέσσαρας, τών δέ φυλών έκάστης μοίρας 
είναι τρεις, άς τριττύας τε καλοΰσι και φρατρίας, έκάστης δέ τούτων τριά
κοντα είναι γένή, το δέ γένος έκ τριάκοντα έκαστον άνδρών συνεστάναι. 
«Καί δ Πολυδεύκης Η, III.» "Οτε μέντοι τέσσαρες ήσαν αί φυλαί είς τρία 
μέρη έκάσ,τη διήρηται, καί το μέρος τοϋτο έκαλεϊτο τοιττύς καί έθνος 
καί φρατρία’ έκάστου δέ έθνους γένη τριάκοντα έξ άνδρών τοσούτων, ά 
έκαλεϊτο τριακάδες, και οί μετέχοντες τυϋ γένους γεννήται καί ομογάλα
κτοι, γενει μέν ού προσήκοντες, έκ δέ τής συνόδου προσαγορευόμενοι. «Μετά 

τον Κλεισθενην η κατάταξις τών πολιτών μετεβληθη διά τής διαιρέσεως 
της ’Αττικές κατά δήμους' καί δέκα φυλάς. Παρέμεινεν όμως πάντοτε η 
διάίρεσις κατά φρατρίας καί γένη. Έκάστη δέ φρατρία, έκαστον γένος, 

εκάστη φυλή, έκαστος δήμος καί η πόλις όλη εΐχΟν καθ’ ώρισμένας Ημέ
ρας τακτικάς διά νόμου καθιερωμένας τελετάς, θυσίας, συσσίτια. Τοιαΰτα 
ήσαν τά τών φυλίων θεών ιερά (Πολ. Η. 100) τά έν τώ φρατρίω τελού
μενα είς τιμήν τοΰ φρατρίου Διος καί της φρατρίας ’Αθήνας κτλ. Πάσα 
δέ πρά'ξις τοΰ πολιτικού βίου, η κατά τήν σημερινήν γλώσσαν πάσα πράξις 

τής προσωπικής καταστάσεως τοΰ πολίτου (acte de l’etat civil) γεννήσεως, 
υιοθεσίας, χειραφεσίας, γάμου κλπ. έτελεΐτο έν συνελεύσει τών τοΰ αύτοϋ 
δήμ.ου, τής αύτής φυλής, τής αύτής φρατρίας, τοΰ αύτοϋ γένους πολιτών 

προηγούμενης τής θυσίας είς τον πατρώον θεόν, καί τον άοχηγέτην ή τον 
προστάτην ήρωα, μετά τοϋ δημοτικού, τοΰ φυλετικοΰ, τοϋ φρατορικοΰ ή 
τόΰ γενικού (συγγενικού) δείπνου. Ούτως έν τφ περί τοΰ Άπολλοδ. κλ. 
τοΰ Ίσαίου άναγινώσκομεν «ώς δ’έμέ έποιήσατο (=υίοθέτησε) καί είς 
τούς γεννητας καί είς τούς φράτορας ένέγραψε'» καί πάοακατιδν «έπειδή 
θαργήλια ήν ή'γαγέ με έπί τούς βωμούς είς τούς γεννητας τε καί φράτο
ρας·)) καί άκολούθως «έ'λεγε προς τούς δημότας ’Απολλόδωρος δτι πε- 
ποιημενος είή με υίονκαί έγγεγραφώς είς τούς συγγενείς,καί φράτορας καί 
διεκελευεθ’ δϊτως έγγράφωσί με είς το ληξιαρχικόν, γραμματείαν.» Γνωστόν
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δτι ίδίώς οί *Ιωνες έώρταζον τά Άπατούρια (Ήροδ. Α. 147) τδν Πυκνέ- 
ψιώνα μήνα έπί τρεις ήμέρας· έκάλουν δέ τήν πρώτην δόρπειαν, επειδή 

φράτορες δψίας άνελ,θόντες εύωχοΰντο, τήν δέ δευτέραν άνάρρυσίν άπδ ΐοϋ 
άναορύειν τοϋ θύειν, έθυον δέ Αιί φρατρίφ καί Άθην£· τήν δέ τρίτην κου- 
ρεώτιν άπδ τοϋ τούς κούρους καί τάς κόρας έγγρκφειν είς τάς φρατρία? 
(Άρις. Άχαρν. σχολ. 146.) Περιττδν νά ένδιατρίψω εις τήν άπαρίθμήσιν 
δλων. Τάς διαφόρους ταύτας θυσίας καί τά συσσίτια, ή καθώς 5 Ιίολυδεύ- 
κης λέγει, δ νομοθέτης τά τε φυλετικά δείπνα καί τά δημοτικά προσέ- 

ταξε, έτι δέ καί τούς θιάσους καί τά φρατρικά καί τά δργεωνικά λεγό- 
μενα, ούχί πρδς ψυχαγωγίαν τών πολιτών, άλλ’ώς έγγύησιν θρησκευτι
κήν, μάλλον εΐτείν ώς βάσιν τής πολιτικής τάξεως. Ή δαπάνη διά τάς 
τελετάς, τάς θυσίας, καί τά δείπνα κατεβάλλετο δι’έράνων ύπδ τών πο
λιτών τών άνηκόντων είς τδ σωματεϊον, ύπέρ καί έντδς τοϋ οποίου έτε- 
λοϋντο τά ιερά. 'Ως έκ τούτου ή λέξις έ'ρανος κυρίως σημαίνουσα τήν συ
νεισφοράν έξελαμ.βκνετο είς δήλωσιν καί τής τελετής δι’ήν δ έ'ρανος. «Τούς 
μέν ούν θιάσους άπδ τοΰ θεοΰ προσηγόρευον ... καλείται δέ δ αύτδς καί 
έρανος καί θίασος, καί οί συνιόντες έρανισταί καί συνθιασώται (Άθην. Η, 
64.) "Ενεκα δέ τής σχέσεως αύτών πρδς τήν πολιτείαν ήτον έπάναγκες 
ϊνα δ νόμος εξασφάλιση τήν τακτικήν καταβολήν τών έράνων δπως μή 

καθυστερώ ή τ,έλεσις τών ιερών.

Ό Πολυδεύκης αναφέρει τήν φράσιν νόμ,ος έρανίκδς, καί εις έπιγραφάς 
τινας άναγινώσκεται νόμος έρανίκδς καί νόμος έρανιστών. ’Αλλά διάταξις 

γραπτού νόμου άναφερομένη είς έράνους δέν σώζεται. Βεβαίως οί θρησκευ
τικοί καί πολιτικοί έρανοι συνέστησαν καί έκανονίσθησαν είς άρχαιοτάτους 
χρόνους, καθ’ούς ή θρησκεία έπεϊχε τόπον νόμου πολιτικού. Μετά τήν ει
σαγωγήν γραπτών νόμων έν τή πολιτεία τών ’Αθηναίων δέν ήδύναντο νά 
μεταβληθώσιν τά πρότερον ΐσχύοντα θρησκευτικά νόμιμα, καί διά τοϋτο 
φρονώ δέν εύρίσκομεν μνημονευομένας νομοθετικάς περί έράνων διατάξεις. 
ΤΙ δέ.φράσις νόμος έρανίκδς καί νόμος έρανιστών σημαίνει τά νομιζόμενα 
τά ίσχύοντα, τά κρατούντα ώς πρδς τάς ύποχρεώσεις τών έρανιστών. Ώς 
νόμον γραπτόν περί έράνων έξέλαβόν τινες έπιγραφήν ευρεθεϊσαν έν Άθη- 
ναις, καί άντιγραφεϊσαν ύπδ τοΰ Fourrnont καταχωρισθέίσάν δέ έν τή συλ
λογή τοΰ Βοικχίου ύπ’άριθ. 126. Άλλά προδήλως αυτή έπί τών ρωμαϊ
κών χρόνων έγχαραχθεΐσα, ίσως έπί τών Άντωνίνων κατά τήν γνώμην τοϋ 
Βοικχίου, είναι συμβόλαιον συνεταιρισμού δρίζον τάς ύποχρεώσεις τών 

θιασωτών πρδς λατρείαν θεοΰ τίνος ή ήρωος.
Σχετικήν πρδς τδ θέμα ήμών άναφέρουσί τινες τήν ύπδ τοϋ Γαίου έν 

Πανδ. 47, 22, τεμ. 4, μνημονευομένην διάταξιν περί συνεταίρων (soda- 
les) ώς μεταφρασθεϊσαν έκ νόμου τινδς τοϋ Σόλωνος « έάν δέ δήμος ή 
φράτορες ή ιερών δργίων (δργεώνες) μηνυταί (ή ναΰται) ή σύσσιτοι ή δμό·1? 
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τάφοι ή θιασώται ή έπι λίχν (λείαν) έρχόμ.ενοι ή εις έμπορίαν δ,τι άν 
τιντών διαθώνταιπρδς άλλήλους, κύριον είναι έάν μή απαγόρευσή δημ.ό-ί 
σια γράμματα.» Ή διάταξις κατά τδ πνεύμα τοϋ ρωμαϊκοΰ νόμου άφορά 
είς τδ δικαίωμα τοϋ συνεταιρίζεσθαι. Άλλ’ή άρχαιοτέρα διάταξις κοινή 

εις τά νόμιμα τών 'Ελλήνων καί τών Αχτίνων άπεβλεπεν εις τά δικαιώ
ματα καί τάς ύποχρεώσεις, τών γεννητών, τών φρατόρων, τών φυλετών 
καί τών δημοτών, ως έκ τοϋ θρησκευτικοπολιτικοΰ δεσμοϋ. Βεβαίως όπως 
ή διάταξις τοΰ Σόλωνος αντιγράφεται ύπδ τοΰ Γα'ί'ου, δργεώνες-σύσσιτοι 

καί θιασώται. έννοοΰνται οί έρανισταί. Άλλ’είς τδ .ρωμαϊκόν δίκαιον, τών 
χρόνων τοΰ Γα'ί'ου τδ άντικείμενον τής διατάξεως είναι τά έκ τοϋ συμβο
λαίου πηγάζοντα δικαιώματα τών συνεταίρων (sodales.) Διά πολλών μαρ
τυριών βεβαιοΰται οτι είς τούς αρχαιότατους χρόνους τής Ρώμης είθίζοντο 
αί θυσίαι καί τά δείπνα τά γενικά καί συγγενικά, φρατοικά, φυλετικά καί 
δημοτικά, όπως παρά τοϊς άττικοϊς. Ό Κικέρων έν τώ de oratore III, 19, 
άναφέρει τρεις epulones ώς προϊσταμένους τών δείπνων. Pontifices Vete

res, propter sacrificiorum multitudinem tres viros epulones efse voluerunt, ut 
illud ludorum epulare sacrificium faccrent.. ’Εκ τοΰ άρχκιοτάτου θρησκευ
τικού θεσμ.οϋ παρεμεινε κατά τούς τελευταίους χρόνους τις δημοκρατίας 
δ χαρακτήρ τής διασκεδάσεως, (ludus), ή παιδία καί τδ φαγοποτιού (epu- 
lum). Άλλ’ού'τε τότε παρά τοϊς Ρωμκίοις έγίνετο λόγος περί έράνων. 
Τούτο θέλει έξηγηθή άλλοτε, ώς προεϊπον. ’Επανέρχομαι είς τδ προ
κείμενον.

' Είς τούς άρχαίους συγγραφείς άπαντώμεν διαφόρους άλλας φράσεις, α| 
δποϊκι ί'σως άρχαιότερον άνεφέροντο ιδίως είς τοϋτο η έκεϊνο τδ είδος τών 
έράνων, βραδύτερου δ’έφηρμόσθησαν είς τούς εκουσίους, κατ’αναλογίαν 

τών έκ τοΰ νόμου ύποχρεωτικών έράνων, καί οί νεώτεροι έλληνισταί αδια
κρίτως άποδίδουσιν είς παν είδος έράνων. Ούτως άρχαιότερον. «τδ xoirir 

τών έρανιστών» έκαλεϊτο πιθανώς τδ νομικδν πρόσωπον, ήτοι τδ σωμα
τείου τών είς νόμιμον έρανον υποχρεών οΐτινες κυρίως έκαλαΰντο έρανι- 
σταί’ βραδύτερου «τδ κοινδν τών έρανιστών» έλέγετο καί ή δμάς τών είς- 

φερόντωυ εκούσιον έρανον. Ό Άρποκρατίων διακρίνει «fyariCortac Δημο
σθένης έν τή τοϋ Λυκούργου παίδων επιστολή έρανίσας εέπεν αντί τοΰ 
έρανον αίτήσας. Έρανιστής μέντοι κυρίως έστίν δ τοΰ εράνου μετόχων, 
καί την φοράν ·ήν έκαστου μηνδς έδει καταβάλλειν είσφέρων.» Βεβαίως 
§·. τελευταίος δρισμδς άναφέοεται είς τούς υποχρεωτικούς έράνους έκ τοϋ 
νόμου έπιβαλλομένους διά τάς καθ’ έκαστον μήνα τελουμένας θρησκευτι- 
κάς έορτάς καί πολιτικάς θυσίας, χωρίς ν’ άποκλείηται η χρήσις τ-ης λέ- 
ξεως εράνιστής έπί τών εκουσίων έράνων. Παρομοίως άπαντώμεν είς τούς 

άρχαίόύς λεξικογράφους «Έρανάρχας,» καί είς έπιγραφάς δρων «Άρχιε- 
ρανιστάς.ή«Έρανισταί μετά τίνος.» Είναι άρκ αί φράσεις συνώνυμοι έν 

χφησενέπν.πο'ντδς είδους εράνου ; Πιθανότερου νομίζω ότι έρανάρχης ήτον 

δ. παρά τόϋ πολϊτικοΰ σωματείου διοριζόμενος, καί έχων επίσημον χαρα
κτήρα είς προσδιορισμόν καί είσπραξιν τοΰ νομίμου εράνου. ’Ενώ άρχιερα- 
νίστής Sirov δ παρά ιδιωτικού θιάσου εκλεγόμενος πρδς είσπραξιν. τοϋ ερά

νου, καί «μετ’ α,Ι,Ιων έρανιστηςΤ) δ άναδεχόμενος τήν πλήρωσιν τοϋ έρα- 
νικοΰ συμβολαίου,, ώς είπεϊν δ σύνδικος της δμάδος τών έρανιστών έπί τοϋ 
έρανικοΰ συμβολαίου, ’ιδίως αξία σημειώσεως είναι ή φράσις «έρανικαί δί

καιο τήν οποίαν -οί νεώτεροι έλληνισταί (Wachsmuth II, α. 168, Her
mann Alt III. § .68, 10. Plainer, Meier κλπ.) άναφόρουσιν αδιακρίτως είς 
ολα τά εί'δη τών εράνων, καί ρητώς είς τάς έξ έρανικών συμβολαίων, δια

φοράς μεταξύ τών έρανιστών καί τοϋ έρανιζομόνου. Κατ’έμήν γνώμην αί 
έο.ανικαί δίκαι άντικείμενον εί/ον τήν εισφοράν τών έκ τοϋ νόμου διατε
ταγμένων έράνων, αΐτινες κατά τήν εικασίαν τινών έδικάζοντο, ή τουλά
χιστον είσήγοντο παρά τών έραναρχών. Τήν γνώμην μου στηρίζω έπί τοΰ 
λόγου δτι αί δίκαι αύται ήσαν έμμηνοι, ώς αί έμπορικαί, τούτόστιν αί 
άναφυόμενοι έκ συμβολαίων τοΰ εμπορίου κατά τήν ίδιάζουσαν παρά τοϊς 
Άθηναίοις σημασίαν τής λέξεως, καί αί σίτου (διατροφής.) Άλλ’δ λόγος 
τοΰ κατεπείγοντος τής έ^τος τοΰ μηνδς εισαγωγής τών δικών τούτων 
ήτον ώς πρδς τάς έρανίκκς δίκκς δτι αί δημοτικαί καί φυλετικαί θυσίαι, 
δι’άς οί έρανοι, έτελοΰντο κατά μήνα. Διδ καί δ Άρποκρατίων έρμηνεύει 

«έρανισρής δ τοϋ έράνου μετόχων και τήν φοράν ήν εχάστον μητύς έδει 
καταβάλλειν είσφέρων.» Ό Πετίτος ώς έρανικάς δίκας έκλαμβάνων τάς 
έξ εκουσίων έράνων άναφυομένας, έκ τοΰ οτι ήσαν έ'μμηνοι εικάζει δτι δ 

έρανιζόμενος ύποχρεοΰτο ν’ άποδίδν) τδν έ'ρανον έντδς τοϋ μηνός· τοΰθ’ δπερ 
έπί ούδεμιάς άρχαίας μαρτυρίας στηρίζεται. Άλλ’ ένώ διά τούτου δ εκού
σιος έ'ρανος άπέβαλε τδν ενεργητικόν χαρακτήρα, άφ’ έτέρου τδ χωρίον 
τοΰ Άρποκρατίωνος, τδν δ.ποϊον δ Πετίτος επικαλείται, άναφέρεται προ- 
δήλως είς τήν εισφοράν τοΰ δίδοντος, καί ούχί είς τήν άπόδοσιν τοΰ λαμ- 
βάνοντος τδν έ'ρανον. Τδ δέ κατεπεϊγον καί ύποχρεωτικδν τής κατά μήνα 
καταβολής τών νομίμων έράνων έπιβεβαιοΰται παρά τοΰ άρχαίου σχολια- 
στοϋ τοϋ Άριστοφάνους Άχαρνής στιχ: 615 «ύπέρ έράνου. Έθος ειχον 
τέλεσμά τι είς τδ κοινδν διδόναι δπερ οί μή διδόντες κκί άτιμοι ένομί- 
ζοντο, καί μετά βίας άπγτοϋντο.» Τοϋτο έξηγεϊ δτι έ'μμηνοι ήσαν αί περί 

είσπράξεως τοιούτων έράνων δίκαι.
Κατόπιν τούτων δυνάμεθα θαρραλεώτερον νά έπιληφθώμεν τής ερμη

νείας τών ορών ύπέρ τών έρανιστών, ή τών έρανιζομένων. Αί σωζόμεναι 
έπιγραφκί δέν άναφέρονται βεβαίως είς έράνους τής πρώτης κατηγορίας, 

ή'τοι συνεισφοράς λόγω δωρεάς καί πρδς καθαρώς άγκθοεργδν σκοπόν. Έκ 
τοιαύτης ποάξεως δέν άποκλείεται άναγκαίως ή ύπόθεσις ενδίκων σχέ

σεων μεταξύ τών έρανιστών καί τοΰ εύεςγετουμένου προσώπου, άλλά καί
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δέν .εννοείται λόγος ενεχυριάσεως άκινητου κτήματος, $ δϊ)λωσεως τ^ϊ’ 
επ' αΰτοϋ κυριότητος συνεπεία τ$ίς. δωρεάς τών έρανιστών" ούί’έκ τν!; 
έπιγραφ·5ίς ηδύνατο νά προκύπτν; άν δ δρος άπέβλεπεν εις δικαίωμα έπί· 

τοΰ κτήματος τών έρανιστών η τοΰ έρανιζομένου πηγάζον έκ τοιουτου εί
δους εράνου. Αί έπιγραφαί τών όρων άφορώσι λοιπόν εις έρκνιστάς νίτοι 

υπόχρεους εις νόμιμον έραναν, η εις έρανον ιδιωτικού θρησκευτικοί} θιάσου, 
καθυστεροΰντας την εισφοράν, καί ένεχυράζοντας τδ κτήμα αυτών, $ εις 
έρανιζομένους όφείλοντας την άπόδοσιν τοϋ δανειακοΰ έράνου, καί η ένε

χυράζοντας τδ κτνίμκ αύτών εις άπότισιν τοϋ χρέους, οτε τδ κτήμα 
έμενεν εις την κατοχήν και διαχείρησιν τοΰ συλλέζαντος τδν έρανον, δ δε 
όρος έσκόπει την δηλωσιν τοϋ έπί τοΰ κτήματος δικαιώματος τοϋ έρα- 
νιζομένου πρδς έζαγοράν αύτοϋ.
• Τοιούτους όρους έχομεν πολλούς. Ώς ύπόδειγμα δύναται νά ληφθίί δ 
δρος τοϋ δποίου η έπιγραφή έδημοσιεύθη παρά τοΰ κ. Δραγάτση έν τ$ 
«Παλλιγγενεσία» τ^ς 3 ’Οκτωβρίου 1880.

"Ορος οίκία[ς] -
πεπραμένη(ς)

' έπί λύσει έραν

ισταϊς τοϊ' 
ς μετά Παν 
ταρέτου Αλ 

ωπεκήθεν
XH11HH

Ό δρος φαίνεται άφορών εις δανειακόν έρανον συλλεγέντα υπέρ φίλου 
παρά τοΰ Πκνταρέτου. Τοϋτο πιθανολογούμενου έκ τοϋ οφειλομένου ποσοΰ 
δραχμών 1400, δπερ αποκλείει την ύπόθεσιν οφειλής μηνιαίου έράνου, συ- 
νγδει καί πρδς την φράσιν τής έπιγραφης. Κατά την έν τώ ΑΖ μέρει της 
μελέτης δοθεϊσαν ερμηνείαν ή φράσις «πεπραμένης έπί λύσει» δηλοϊ δτι δ 
φίλος τοΰ ΓΙανταρέτου, ύπέρ ού δ έρανος, ύπόχρεως ών εις άπόδοσιν τοϋ 
έράνου έναχυράζει τοΐςέρανισταΐς διά πωλησεως ύπδ αί'ρεσιν έξωνήσεως την 
οικίαν αύτοϋ έφ’ ής δ δρος· ώστε είχον μέν αυτήν εις την κατοχήν των οί 
έρανισταί. άλλ’ύπέκειτο εις τδ δικαίωμα τοϋ τρίτου ύπέρ ού δ έρανος, 
ΐνα έζαγοράστρ την οικίαν καταβάλλων 1400 δραχμάς ύπέρ τής δμάδος 

τών έρανιστών. 'Η ύπόθεσις δτι δ Παντάρετος έξεχώρησεν δριστικώς και 
άπολύτως την οικίαν εις άπότισιν τοϋ χρέους καί δ δρος έστηθη πρδς δή- 

λωσιν τής κυριότητος τών έρανιστών καθίσταται άπίθανος, διότι έπί τοι-* 
αύτν) υποθέσει ήτον άσκοπος και ματαία η δήλωσις τοΰ χρέους τοΰ Παν-* 
ταρέτου.

Όμοιου είδους είναι ό δημοσιευθείς έν τφ Bull, de Corresp Hell. I. σελ. 
■235. «"Ορος χωρίου και οικίας πεπραμένων έπί λύσει έρανισταϊς τοϊς μετά

ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΡΩΝ m 
Άριστοφώντο; Είρεπίδου Τ.» (ήτοι έπί καταβολή 300 δρ. y\ ταλάντου;) 
,' Εις κμφοτέρας η αύτή φράσις επαναλαμβάνεται, ήτις διακρίνει τούς 

έπί δανείφ έρκνιστάς άπδ τών έραναρχών καί τών άρχιερανιστών τών δη
μοτικών καί τών θρησκευτικών θιάσων* «έρανισταϊς τοϊς μετά τοϋ δεϊνα».

Εις διαφόρου είδους έρανον άφορα η έπιγραφή «"Ορος χωρίου πεπραμε- 
νου έπί λύσει θιασώταις Ίσο[δάνου] δημότου Η (Meier Arch. Int. Bl. der 
A- C. Z. η' 2 S 1 6. Έκ τη; λέξεως «δημότου» γίνεται δήλον οτι πρό
κειται περί έράνου νομίμου, ήτοι έπιβκλλομένου πρδς τέλεσιν εορτής ή θυ
σίας δημοτικές έρανάρχου δντος τοΰ Ίσοδαίτου. Έκ τών δημοτών τις δεν 

εύκολύνέτο εις την καταβολήν τοΰ έράνου Είτε διά συμβάσεως, είτε κα
τόπιν δικαστικής καταδίκης ό καθυστερών ύπεχρεώθη νά πληρώσρ τοϊς 
θιασώταις οΐτινες κατέβαλον τδν καθυστερούμενον έρανον έκ δραχμών εκα
τόν. "Ενεκα τούτου δ οφειλέτης ένεχυράζει διά πωλησεως ύπδ αίρεσιν 

έξωνήσεως τδ χωρίον έφ’ου ό όρος.
"Αδηλον άν δ ύπδ τοΰ Φίνλεϋ δημοσιευθείς «όρος χωρίου πεπραμέιίου 

έρανισταϊς τοϊς μετά Καλλιτέλους » (Trans of the R. S. of Litt. III. 2, 
395,) αφορά εις έρανον δανειακόν, ή εις έρανον δημοτικού ή ιδιωτικού 

θιάσου.
Μάλλον δυσεξήγητος φαίνεται η παρά τοΰ κ. Κουμανούδη έν έτέι 

1865 διά τής Παλιγγενεσίας δημοσιευθεϊσα επιγραφή όρου εύρεθέντος έν. 

Άμ.οργφ.
"Ορος χωρίου ... 
ρει καί οικίας καί κ .. . 
τών Ξενοκλέους τω 
... μενών έμ Φιλιγχία: και τών 
έπικυρβίων ένεχύρων ύποκειμένων 

συνεπιχωρούσης τής 
γυναικδς Έρατοκράτης καί τοϋ 
κυρίου Βρουκίωνος τω ερανι 
και ’Αρισταγόρα τώ άρχιεράνω 
καί τή γυναικί αύτοϋ Έχε[κράτη 

πρδς την έγγύην ήν έγ . . . 
το ,Βενοκλής τοΰ έράνου 8ν 
συνέλεξεν’Αρισταγόρας 
κα]τα τδν νόμον τών έ|οα 

νισ] τών.
Ή ερμηνεία της έπιγραφής δικαίως έγέννησε πσλλάς άπορίας εις τδν 

σοφόν άρχαιοδίφην, α'ίτινες όμως δύνανται νά έλαττωθώσι κατόπιν πλειοτέ- 
ρας μελέτης. Πρδ πάντων σημειωτέον ότι προκειμένου περί ένδικων σχέ
σεων Άμοργίνων, έπρεπε -νά γινώσκωμεν τδ έν Άμοργώ ίσχύον δίκαιόν,
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όπως ώμέν βέβαιοι πέρΐ τής άκριβοϋς?βημασί > ς. τέ^.δρω>ν τής έπιγφαφήςή 
Έν ελλείψει τούτου λαμβάνομεν.ώς οδηγόν τδ αττικόν· δίκαιον τοϋ οποίου 
πιθανώς ούχί πολύ διέφερε το τών -Άμοργίνων.

Καίτοι παρακαλέσας τον /..’Έφορον τών αρχαιοτήτων καί τον κ. Κου- 
μανούδην καί ύπ’αύτών παραπεμφθείς είς τδ λεγόμενον άττικόν Μουσεΐον, 
δέν ήδυνήθην ν’άνεόρω τόν όρον μεταξύ τών έν· ύπαίθρω κειμένων κατά 
τήν οδηγίαν τοϋ κ. Εφόρου. Λαμβάνω λοιπόν τό κείμενον της επιγραφής 
καθώς έδημοσιεύθη παρά τοΰ κ. Κουμανούδη. Έν τώ 3 στ. ή έξαλειτ 
φθεΐσα τελευταία λέξις τής οποίας τό πρώτον γράμμα είναι Κτ δύναται,1 
νομίζω, νά συμπληρωθώ διά τοΰ κήπου. Έπί τοϋ 5 στ. γενναται ή άπορίκ 
τί σημαίνει ή λέξις «Έπικυρβιων». Μήπως είναι ούσιαστικόν ; καί αμφι
βάλλει ό κ. Κουμανούδης άν καλώς έ'πραξε γράψας ώς έπίθετον, διότι δέν 
εύρίσκεται έν τοΐς λεξικοΐς. Άφοϋ τοϋτο λέγει δ αξιότιμος καθηγητής, 
βεβαίως ή λέξις δέν ερμηνεύεται έν τοΐς λεξικοΐς. Άλλ’εύρίσκεται «Κυρ- 
βέις -εων». 'Ο Άρποκρατίων ερμηνεύει: «Κύρβεις φησιν Απολλόδωρος έν 
τοΐς περί Θεών έχειν εγγεγραμμένους τούς νόμους’ είναι δέ αύτούς λίθους 
όρθούς έστώτας, οΰς άπδ μέν της στάσεως στήλας- άπδ δέ τής είς ύψος 
άναστάσεώς διά τοϋ κεκορυφώσθαι Κύρβεις έκάλουν» κτλ. Αυτή ήτον ή 
άρχαιοτέρα χρήσις της λέξεως, ήτις βραδύτερον έσήμαινε πάντα λίθον φέ- 
ροντα επιγραφήν. Δυνάμεθα λοιπόν νά δεχθώμεν ότι κατά τόν όρον περί 
ού δ λόγος, έδίδοντο ώς ενέχυρα πλήν τής οικίας καί κήπου κινητά πράγ
ματα καταγεγραμμένα έπί ιδίας στήλης, (ί'σως έ'π’πλα ή γεωργικά εργα
λεία) και ταϋτα έννοοΰνται ώς τά έπικόοβια. Έν στ. 7 καί. 8 άναγινώ- 
σκεται: «συνεπιχωρούσης τής γυναικδς Έρατοκράτη; καί τοϋ κυρίου Βρου- 
κίωνος». Ό κ. Κουμανούδης παραδέχεται ότι ή Έρατοκράτη ήτο σύζυγος 
τοϋ Ηενοκλέους καί θεωρεί άνεξήγητον ότι δ Βρουκίων λέγεται κύριος 
αύτής (είς τήν άοχαίαν παρά τοΐς Άττικοΐς σημασίαν τής λεξεως) ένώ. 
κύριος τής γυναικδς ήτον δ σύζυγος. Γνωστόν ότι παρά τοϊς άττικοΐς κύ- 
ριος έλέγετο δ προστάτης ή κηδεμών ούτινος ή θέλησις έ'διδε κϋρος είς 
τάς ένδικους πράξεις τοΰ ανικάνου, ή δέ γυνή ώς ανίκανον πρόσωπον είχε, 
κύριον άγαμος μέν τόν πατέρα ή τον έπίτοοπον, έγγαμος δέ τόν σύζυγον. 
Άλλ’ άκριβώς ένεκα τούτου δ κ. Κουμανούδης ώφειλε νά μή δεχθή άνε- 
ξετάστως ότι ή Έρατοκράτη είχε τόν Εενοκλέα σύζυγον, άφοϋ κύριος 
αύτής ήτον δ Βρουκίων. Έΐτον άρα σύζυγος δ Βρουκίων ; Ουδέ τοϋτο’διότι 
έπί τοιαύτγ υποθέσει συνήθως δ άνήο εκαλείτο σύζυγος, καί ούχί κύριος. 
Πιθανώτερον λοιπόν οτι δ Βρουκίων ήτον έπίτροπος τής Έρατοκράτη; 
παρεμβαίνω/ ϊνα δώσγ κϋρος είς τήν πράξιν αύτής «συνεπιχωρούσηςε.Έίς 
τί αύτη συνίστατο θέλομε/ ίδεϊν άκολούθως. Έν τέλει τής επιγραφής 
άναγινώσκεται: «κατά τον νόμον τών έρανιστών». Ό κ. Κουμανούδης 
,υποθέτει ότι πρόκειται περί τοϋ έρανικοϋ νόμου τών Αθηναίων, τόν όποιου 
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.πολλοί έκ τών νεωτέρων ελληνιστών ύπόθέτσυσιν ώς γραπτόν νόμον 
τοϋ άττικοϋ δικαίου, διότι δ Πολυδεύκης άναγράφει τάς φράσεις «ε- 
ρανος, έρανισταί, κοινόν έρανιστών, έρανικαί δίκαι, ίραηκόε νόμοςν, 
(Η', ιγ). Εκλαμβάνω/ δέ δ κύριος Κουμανούδης ώς τοιοΰτον γραπτόν 
έοανικόν νόμον τήν ύπ’άρ.· t 26 τής συλλογής τοϋ Βοικχίου έπιγραφήν, 
παρατηρεί ότι δέν γνώρίζομεν τάς διατάξεις αύτοϋ, διότι είναι λίαν κο
λοβός, κα'ι δέν φαίνεται κανονίζω/ τά περί ενεχύρων καί έγγυών, καί ούδέν 
λοιπόν συντελεί είς κατάληψιν τής ήμετέρας επιγραφής (τής Άμοργοϋ). 
Άλλ’ έν ταύτη ώς έοανιστών νόμος δέν εννοείται βεβαίως δ ερανικός νόμος 
τών Αθηναίων, άν τοιοΰτος ύπήογε. Τουθ’δπερ δέν πιστεύω, διότι ούδα- 
μοϋ παρά τοΐς άρχαίοις τοιοϋτος νόμος γραπτός μνημονεύεται. Παρ’ αύτοϊς 
ή λέξις νόμος σημαίνει τώ κοατοΰντα, τά καθεστώτα εί'τε έκ νόμου γρα
πτού, εί'τε έξ εθίμων., είτε έκ συμβάσεων. Έπί τοϋ προ/.ειμένου ή ύπ’ άρ. 
126 επιγραφή φέρει έπί κεφαλής «νόμος έρανιστών». Άλλ’έκ τοΰ σωζο- 
μένου μέρους δέν μένει άμφιβολία ότι είναι τό καταστατικόν εταιρίας, ή'rot 
θιάσου έρανιστών. Έν τέλει δέ τής επιγραφής σαφώς άναγινώσκεται:

«’Έρανον συνήγον φίλοι άνδρες 
»?.αί κοινή βουλή δεσμόν φιλίας υπέγραψαν 
»νόμόν έρανιστών».

εςου πρόδηλον οτι νόμος τών έρανιστών είναι ή συμβασις τών έταίιων 
πρδς σύπτζσιν ιδιωτικού θιάσου. Βεβαίως λοιπόν ή έπιγραφή έκείνη κατ’ 
ούδέν συντελεί είς τήν ερμηνείαν τής ήμετέρας, ’Ανάγκη ν’αναζητήσω-· 
μεν αυτήν άλλαχόσε.

Έκ τών τελευταίων πεντε στίχων τής ήμετέρας επιγραφής
πρός τήν έγγύην ήν έγ. . .
το Εενοκλής τού έρανον δν 
σννέλςςεν ’Αρισταγόρας 
κα]τά τόν νόμον τών έ[ρα 
νισ]τών·

μανθάνόμεν ότι τά κτήματα, έφ’ών δ όρος, δίδονται είς άσφάλειαν «πρδς 
τήν έγγύην ήν έγ. ... το Εενοκλής». Ό κ. Κουμανούδης συμπληροΐ τά 
έςηλειμμένα γράμματα τοϋ 1 1 στ. διά τοϋ έγράψα]το. Άλλά γράφομ,αι 
έγγύην δέν άπαντά παρά τοΐς άρχαίοις, ούδέ ή φράσις ουτω συμπληρου- 
μένη έ'χει νομικήν έ'ννοιαν. Πιθανώτερον άναπληρωτέον διά τοϋ έγ[γυή- 
σα]το’ δηλαδή συνεπιχωρούσης (τής Έρατοκράτης) πρός τήν έγγύην ήν 
έγγυήσατο Εενοκλής. Δέν φαίνεται νά ύπάρχν) κακή γραφή ή άντιγραφή’ 
διότι τό έγγυώμαι συντάσσεται μετά αιτιατικής, ή γενικής δηλούσης τδ 
πράγμα ή τδ χρέος δι’ δ ή έγγύησις, καί μετά δοτικής τοΰ προσώπου 
πρδς ό ή έγγύησις»εγγυώμαι τι τινί η εγγυώμαι τινδς τινί. 'Η αληθής 
γραφή λοιπόν είναι «πρδς τήν έγγύην ήν έγγυήσατο Εενοκλής τον ΐράτου
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8ν συνέλεξεν ’Αρισταγόρας». Έκ τής φράσεως λοιπόν ταύτης προκύπτει 

δτι δ ’Αρισταγόρας ήτον δφειλέτης τοΰ έράνου 8ν συνέλεξεν ώς άρχιεραε- 
νιστής κατά τδ συμβόλαιον τών έρανιστών, έγγυητής δέ δ Εενοκλής δστις 
ενεχυριάζει τά κτήματα έφ’Sv δ δρος πρδς άπότισιντοΰ χρέους του Άρι- 

σταγόρου. Ή σύζυγος τούτου Έχεκράτη φαίνεται συνυπόχρεως διά τήν 
άπότισιν τοϋ έράνου. Πιθανώς άναλωθέντος τοΰ έράνου είς ιδίας άνάγκας 

τής οικογένειας τοϋ άρχιερανιστοΰ, άμφότεροι οί σύζυγοι άναδέχοντζι τήν 
ύποχρέωσιν τής άποδόσεως τοϋ έράνου, καί ύπέρ αύτών έγγυάται δ Εενο
κλής διά τών κτημάτων αύτοΰ. Έν ή δέ περιπτώσει έλλείψει τών πρω- 

τοφειλετών πληρωθή τδ χρέος αύτών διά τών κτημάτων τοϋ Εενοκλέου; 
τδ πρδς τδν έγγυητήν χρέος τών συζύγων άναδέχεται ή Έρατοκράτη 

προσεπιχωροϋσα μετά τοϋ κυρίου Βρουκίωνος, τφ έράνφ καί τώ άρχιερα- 
νιστή καί τή γυναικί αύτοΰ. Δέν πρέπει νά φανή παράξενος ή άνάμιξις 
τών κυριών τής ’Αμοργοϋ τοϋ τότε καιροϋ είς τήν πληρωμήν τών χρεών 
τών κυρίων, διότι και σήμερον είς τάς κυκλάδας δέν είναι όλιγωτέρα ή 
κίνησις τών κεφαλαίων τών κυριών και ή έπί τούτων κερδοσκοπία τών 
κυρίων αύτών. Τοσοΰτο δέ μάλλον καθόσον δέν έχομεν διδόμενου περί τοϋ 
δτι έν Άμοργώ τώ καιρώ έκείνω ΐσχυε τδ Βελειάνειον δόγμα τδ όποιον 
έξεδόθη έν 'Ρώμη; έπι τοϋ Κλαυδίου" μέχρι δέ τούτου καί έν τή 'Ρώμη 
αύτή δέν ύπήρχε περιορισμός είς τήν έκ μέρους τών γυναικών άναδοχήν 

τών.χρεών τών συζύγων.1 Κατόπιν τούτων συνάγομεν τήν έπομένην ερ
μηνείαν τής έπιγραφής τής Άμοργοϋ '· «"Ορος χωρίων και οικίας καί κή
που (συνεχομένων ί'σως) τοϋ Ξενοκλέους, τά δποϊα μετά τών έπί ίδιου 
λίθου καταγεγραμμένων κινητών ένεχυράσθησαν, είς άσφάλειαν τής άπο

δόσεως τοΰ έράνου τδν οποίον συνέλεξεν ο Αρισταγόρας, ώς άρχιερανιστής 
κατά τδ καταστατικόν τών έρανιστών, παρά τούτου καί τής γυναικδς 
αύτοΰ Έχεκράτης, άναδεχθείσης τής Έρατοκράτη; μετά τοϋ κυρίου αυτής 
Βρουκίωνος τάς υποχρεώσεις τών συζύγων Άρισταγόρου καί Έχεκράτης 
άπέναντι τοϋ Εενοκλέου; διά τήν παρά τούτου δοθεϊσαν έγγύησιν.

’Επειδή δ λόγος περί κυριών παραθέτω καί τήν ύπδ τοΰ Ross· (Demers 
σελ· 61) δημοσιευθεΐσκν επιγραφήν: «"Ορος οικίας καί χωρίου Τίμοστρά- 

της Άνακαίαθεν τής Βόωνος άδελφής Άνακαιέως, μητρδς δέ . .. . Κηφι- 
σιέως». Ό δρος ούτος φαίνεται τεθείς πρδς δήλωσιν τοϋ δικαιώματος τής 

κυριότητος τής Τιμοστράτης πρδς διάκρισιν τών κτημάτων τοϋ αδελφού 
καί τοΰ υίοΰ. Ό υίδς ένήλικος γενόμενος καθίστατο κύριος τής μητρδς έν 

τή χηρεί^ αυτής. Άλλ’ ανήλικου δντος τοΰ υίοϋ κύριος τούτου, επομένως 
καί τής μητρδς, ήτον ό άδελφδς αύτής ώς πλησιέστερος συγγενής τοϋ 
άνηλίκου.

1 Καί ν5» ίν Άμοργώ ή ακίνητος ιδιοκτησία είναι εις χεφας τών κυριών καί Six τής Ιγ- 
γυ>5σεωί αύτών συναλλάσσονται οί κύριοι τής Άμοργοδ.

,< Ούτοι είσίν οί γνωστοί έμο,ί όροι. *Ως έπίμετρον προσθέτω ένταΰθα ολίγα 

έπί τής ύπδ τοΰ κ. Dareste ερμηνείας τοΰ έν Σπάτςς εύρεθέντος δρου, περί 
ου έγένετο λόγος έν σελ. 407 διότι τήν ερμηνείαν τοΰ κ. Dareste ύπέδειξέ 
μοι δ φίλος κ. Σ. Λάμπρος μετά τήν έκτύπωσιν τοΰ πρώτου μέρους τής 

παρούσης μελέτης. Ό κ. Dareste έν τφ Build. Corr. Hell. σελ. 485 έτους 
.1878 προτείνων νέαν ερμηνείαν τής έπιγραφής άντί τής ποότερον ύπδ τοΰ 
κ. Kohler δημοσιευθείσης, δέν μεταβάλλει ούσιωδώς τάς βάσεις αυτής, 
δρμώμενος έκ τής ερμηνείας τούτου οτι τδ κτήμα έφ’ού δ δρος είναι άπο
τίμημα τοΰ ήμίσεω; τής προικός συνισταμένης έν δλω είς δραχμάς 2,000. 
Πρδς έξήγησιν δέ τοϋ τελικού άριθμοϋ τής επιγραφής 2,720 μεταβάλλει 
τήν ερμηνείαν τοΰ κ. Kohler κατά τοϋτο μόνον, δτι εκλαμβάνει τδ ποσδν 
τών δραχμών 2,000 ώς τδ ήμισυ τής προικός δφειλόμενον παρά τοϋ 11υ- 
θοδώρου, καί τδ ποσδν τών δραχμών 7 20 ώς τόκους τοΰ καθυστερηθέντος 

άπδ τής άρχοντίας τοΰ Εύξενίππου μέχρι τής τοΰ Λεωστράτου’ εΐνε δέ 
ο όρος δήλωσις δικαιώματος υποθήκης τοϋ γαμβρού έπί κτήματος τοϋ πεν- 
θεροΰ εις άσφάλειαν τοϋ καθυστερουμένου ποσοΰ έκ τής συστηθείσης προι- 
κός. Άλλα καθ’ολας ταύτας τάς τροπολογίας ή ερμηνεία τοϋ κ. Dareste 
είναι δλιγώτερον τής τοΰ κ. Kohler έπιτυχής. Δέν επανέρχομαι είς τήν 
άναίρεσιν τής τετριμμένης πλάνης τών νεωτέρων ελληνιστών περί τοΰ 
ύποθηκικοΰ συστήματος τών Αθηναίων, τδ όποιον ό κ. Dareste ύποθέτεν 
παραπλήσιον πρδς τδ τοϋ άστικοδ κωδικός τών Γάλλων (Bull. σελ. 487), 
δ κ. Dareste ύποπίπτει είς χείρονα πλάνην.

Έν τφ α μέρει τής παρούσης μελέτης (σελ.405) άνεπτύχθη άποχρών-
τω; δτι άποτίμημκ έλέγετο έν γένει τδ κατόπιν έκτιμήσεως λαμβανό- 
μενον είς άπότισιν χρέους· ιδίως δέ, ώς δ κ. Dareste δμολογεϊ, τδ παρά 
τοΰ συζύγου διδόμενου κτήμα πρδς άσφάλειαν τής άποδόσεως τή; προικός.

’Αλλά λέγει άποτίμημα έκαλεϊτο πάσα υποθήκη. Εις άπόδειξιν έπικα- 
λεϊται τδ τεμάχιον τοϋ Πολυδεύκους (Η'. 142) «άποτίμημα δ’ έστίν clov 
ύποθήκη κυρίως μέν προς τήν προίκα, ή'δη δέ καί πρδς τάς μισθώσεις.» 
Ό λεξικογράφος δμως δέν λέγει υποθήκην ένεκα τή; καταβολής τής προι- 
κος παρά τοΰ συστήσαντος αυτήν. Έξ άπειρων δέ άλλων μαρτυριών είναι 
γνωστόν δτι τδ άποτίμημα ήτον ύποθήκη έπί κτήματος τοΰ συζύγου πρδς 
άσφάλειαν τής καταβληθείσης προικός, καί τοϋτο γράφει, δ Πολυδεύκης. 
Δευτέραν μαρτυρίαν έπικαλεΐται τδ χωρίον τοΰ Δημοσθένους πρδς Σπουδίαν. 
«Τήν οικίαν ταύτην άποτιμώμαι πρδς τάς δέκα μνάς.» Άλλ’ άναγίνώ· 

σκοντες ολόκληρον τδ τεμάχιον τοϋ λόγου εόρίσκομεν αύτδ μαρτυρούν κατά ■ 
τής ερμηνείας τοϋ σοφοϋ έλληνιστοΰ. Κατά τδν ρήτορα ό Πολύευκτος δί- 
δων τήν θυγατέρα του τφ πρδς Σπουδίαν δικαζομένφ ύπεσχέθη προίκα 

τεσσαράκοντα μνών (4000 δραχμών), έξ ών κατέβαλε τάς τριάκοντα 
(3000 δραχμάς) τάς δέ ύποληφθείσας χιλίας δραχμάς έπρεπε νά λάβγ δ
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γαμβρός «όταν Πολύευκτος άποθάνη.» Ένίσφ λοιπόν ό Πολύέυκτος είχε 
. κληρονόμον τον είσποίητον αύτοΰ Λεωκράτην, ούτος ήν ύπόχρεως εις την 

καταβολήν των χιλίων δραχμών «έως μεν δ Αεωκράτης ήν κληρονόμος 
τοΰ Πολυεόκτου προς εκείνον ήν μοι τδ συμβόλαιον.» Άλλ’άνακληθείσης 
τής εΐσποιήσεως τοΰ Αεωκράτους δ Πολύευκτος» τελευτών διέθετο όρους 
έπιστήσαι χιλίων δραχμών έμοί τής προικός επί την οίκίκν» καί «ότε δ 

Πολύευκτος μοχθηρώς είχε τηνικαΰτα την οικίαν τκύτην άποτιμώμαι προς 

τάς δέκα μνάς, ιζ ής διακωλύει με τάς μισθώσεις κομίζεσθαι Σπουδίας.» 
Εις άπότισιν λοιπόν των δφειλομένων χιλίων δραχμών δ Πολύευκτος διέ
ταξε νά ένεχυρκσθή εις τον γαμβρόν αύτοΰ ή οικία, ούτω δέ § γαμβρός 

κατέχων αυτήν άποτιυαται προς τάς όι'χα ιινα<, δπερ έστί διαχειρίζεται 
την οικίαν ώς προικώου κτήμα, μετά τον θάνατον τοϋ Πολυεύκτου έκ- 
μισθών αύτήν. Δεν πρόκειται λοιπόν περί υποθήκης κατά το γαλλικόν δί
καιον, ήτοι προνομίου τοϋ πιστωτοΰ επί τής αξίας κτήματος μένοντος εις 
την κατοχήν τοϋ δφειλέτου. Τήν ύποτεθεΐσαν οικίαν κατέχει δ υπέρ ου 

ή προίξ συνέστη, καί το άποτιμώμαι προς τάς δέχα μνας σημαίνει ούχί 
έ'χω προνόμιον υποθήκης, άλλα1 διαχειρίζομαι ώς προιχώοχ αντί των δέκα 
μνών (έκμισθών τήν οικίαν).

Άλλ’ ύποτιθεμένου ώς ισχύοντος παρά τοΐς ’Αθηναίοι; τοϋ Ναπολ: κωδι
κός, ή επιγραφή τοϋ όρου δεν εξηγείται διά τών ύποθέσεων τοϋ κ. Dareste.

’Εάν συνωμολογήθη υποθήκη διά τό όλον τής προικός, καί δ όρος έστήθη 
έπί τοΰ Εύξενίππου, ή σημείωσις τοϋ χρέους συνεποσοΰτο εις 4000 δοαχ. 
Έάν δ όρος έστήθη μετά τήν καταβολήν τοϋ ήμίσεως τής προικός επί Λεω- 
στράτου ήτον άσκοπος καί ψευδής ή επιγραφή επί Εύξενίππου, είναι δέ 
άκατάληπτος ή δικαιολόγησις ότι ή νέα έγγραφή είναι ή μερική άνανέω- 

. σις προηγηθείσης εγγραφής καί διά τοΰτο άναβιβάζεται εις τήν άρχοντίαν 
τοϋ Εύξενίππου. "Ολαι αύται αί υποθέσεις, ώς καί ή τών όφειλομένων 
τόκων έπί δύο έτη έξασφαλιζομένων έκ τής υποθήκης, κατά τό άρθρου 
2151 γαλλικοΰ κωδικός, ούδεμίαν έ'χουσαι ύπόστασιν έπί τοϋ προκειμένου, 
γίνονται μόνον χάριν τής έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ Νοπολεοντείου 
κωδικός. Δι’αυτών δ Γάλλος ερμηνευτής έζήτησε ν’ άποφύγη τάς δυσχε
ρβίας τάς δποίας ευρεν δ Γερμανός έκ τής φράσεως «καί τό έκ τούτου (τοΰ 
ήμίσεως κατ’αυτόν κτήματος) γινόμενον.» Άλλ’άκολουθήσας τάς βάσεις 
τής ερμηνείας τοϋ Γερμανού άρχαιοδίφόυ περιέπεσεν εις δυσχερείας έ'τι 
μάλλον άνυπερβλήτους. Διότι άκριβώς ή κλείς τής ερμηνείας τής όλης έπιά 
γραφής εύρίσκεται εις τήν τοϋ ήμίσεως ώς άναφερομένοϋ εις τήν προίκα^ 
ή εις τό ύποτεθέν κτήμα. Ό Γάλλος ακολουθεί τον Γερμανόν έννοών τό 
ή'μισυ τής προικός, άλλ’ άρκούντω; νομίζω άπέδειξα έννόητέον το ήμ’,σο 
τοϋ κτήματος.
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ϋροβθήκ?]* Είχον ήδη παραδώσει προς έκτυπωσιν τήν μελέτην μου 
περί τών έν τή ’Αττική όρων, ότε δ κ. Κ. Άντωνιάδης έδημοσίευσεν έν 
τη άρχαιολ. έφημερίδι τήν επιγραφήν τοΰ έν Άμαρουσίφ εύρεθέντος,όρου

“Όρος χωρίο προικός
Ίπποκλείβ Δημοχα 
ρ]ος Λεοκονοιώς Τ. 
“Όσφ πλείονος άςι 
ον] Κεκροπίίαις [υ 
πόκειται καί λοκ[ο 
μή]δαις καί Φλυεϋ[<τι·

Ή γραμματική έννοια τής έπιγραφής είναι σαφής. Τό χωρίον ύπόκειται 
εις τήν πληρωμήν ενός Ταλάντου, τής προικός τής Ίπποκλείας, καί διά 
τό πλεονάζον τής αξίας ύπόκειται εις άπαιτήσεις τών Κεκροπιδών 
Λυκ... . δών καί Φλυέων. Άλλ’ ώς προς τήν νομικήν ερμηνείαν γεννών- 
ται άπορίαι’ άρα δ όρος έτέθη έπί κτήματος τοϋ πατρός τής Ίπποκλείας 
καί υπέρ τοϋ συζύγου εις άσφάλειαν τής δφειλομένης προικός ; Είναι έγ
γραφή πρώτη; ύποθήκης ύπέρ τής Ίπποκλείας, δεύτερα; υπέρ τών Κεκρο- 
πιδών τρίτης ύπέρ τών Αυκ... δών, καί τέταρτης ύπέρ τών Φλυέων; Δεν 
μοί φαίνεται πιθανόν ότι δ όρος ύπήρχεν έπί κτήματος τοΰ πατρός τής 
Ίπποκλείας, διότι τήν άπαίτησιν τής δμολογηθείσης καί μ.ή παραδοθείσης 
προικός ,είχεν δ σύζυγος. Παράδειγμα τούτου έχομεν έν τφ ανωτέρω (σελ.

) παρατεθέντι χωρίφ τοΰ Δημ. π. Σπουδίαν. «Ό Πολύευκτος τελευ

τών διέθετο όρους έπιστήσαι χιλίων δραχμών έμοι τής προικός έπί τήν 
οικίαν». Πιθανώτερον ότι δ όρος έστήθη έπί χωρίου τοΰ συζύγου ύποκειμένου 
εις τήν άπόδοσιν τής προικός, ή άνήκοντος τή Ίπποκλείιγ, διαλυθέντος 

τοϋ γάμου. ’Επίσης άπίθανον φαίνεται μοι ότι έν τώ δρω πρόκειται περί 
' κατατάξεως δανειστών ένυποθήκων, αγνώστων ούσών τοϊς άρχαίοις τής

τε αναγκαστικής κατασχέσεως καί τής έπί τοϋ έκπλειστηριάσματος κατα- 
τάξεως τών δανειστών. Καθά έσημειώθη έν σελ. 398-399, πρόκειται 

ί περί δικαιώματος πηγάζοντος έκ μόνης τήςπρότεραιότητοςτής άπαιτήσεως,
καί ούχί έκ τής εγγραφής ύποθήκης. Τό χωρίον ύπόκειται κατά πρώτον 
εις τήν πληρωμήν τής προικός τής Ίπποκλείας, διότι ή άπαίτησις αυτής 

i είναι προγενεστέρα τής τών δήμων. Έάν έπρόκειτο περί σχετικοΰ προνο
μίου τούτων, έδει νά δρίζηται τό ποσόν τής άπαιτήσεως αύτών.

ί Έξ όσων έσημειώθησαν άνωτέρω σελ. 399, έπί τή μαρτυρία τών λό-
! γων τοϋ Δημ. π. Όνητ. 880, 4, π. Νικοστρ. 1249, 10 π. Άπατ. 896
< κλπ. βεβαιοΰται ότι δ άρχαιότερος τών πιστωτών είχε τό δικαίωμα άμα

ψ τή ύπερημερίιρ τοϋ δφειλέτου νά λάβη εις κατοχήν παν άκίνητον τούτου
ι κτήμα προς πληρωμήν τοΰ χρέους. Άλλ’ έκ τοΰ λόγου τοϋ Αυσίου π. δημ.
ι άδικημ. «ών δ’εγώ άμφισβητώ, τφ μεν πέντε μνάς, τό δέ χιλίας δραχ-

Τόμο; Ζ”. 6. — ’Ιούνιο; 1885. 33
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χμάς έπεγραψάμην, καί εί πλείονος 3Εξια έστίν ή τοσούτου, άποκηρυχθέν* 
ίτων το περιττόν ή πόλις λήψεται» έξάγεται οτι έάν η πόλις είχε κατά 
τοϋ αύτοϋ οφειλέτου άπαιτήσεις, ήδύνατο νά έκθέσγ το κτήρια είς δημο
πρασίαν, καί απέναντι αύτών νά λάβη τό πλεονάζον τοϋ τιμήματος έκ τής 
άπαιτήσεως τοΰ άρχαιοτέρου πιστωτοϋ. Τό αυτό δικαίωμα πιθανώς ε’ίχον 
οί δήμοι και πας μεταγενέστερος πιστωτής. Τοϋθ’ όπερ όμως πάν άλλο εί
ναι ή δίκαιον ύποθήκης, καί κατατάξεως δανειστών. Ούτε ή θέσις (ύπο- 
θήκη) είχεν ώς συνέπειαν τήν άποκήρυξιν, ούτε ή άποκήρυξις είχεν ώς 
βάσιν προνόμιον ύποθήκης, ήτοι θέσεως. ’Απεναντίας διά τής θέσεως 
ώς είς τό άρχαϊον δίκαιον ένοεΐτο και ένησκεϊτο (fiducia) δ θέμε- 
νος καθίστατο άμετακλήτως κύριος τοϋ κτήματος άμα τή ύπερημερίφ 
τοϋ οφειλέτου, άπεκλείετο δέ και αυτό τό δικαίωμα τής άποκηρύξεως ύπέο 
τών λοιπών δανειστών.".Ωστε ή επιγραφή, περί ής δ λόγος, είναι δήλωσις 
Ούχί δικαιώματος ύποθήκης έπί άλλοτρίου κτήματος, ουδέ θέσεως, άλλά 
μάλλον κυριότήτος τής Ίπποκλείας μετά τής έπιφολάξεως τοΰ δικαιώ
ματος τής άποκηρύξεως ύπέρ τών δήμων διά τά είς αύτούς δφειλόμενα.

Άλλά δέν πρέπει νά παρέλθη άπαρατήρητος ή σημείωσις τών δήμων. 
Ό δήμος Φλύα ή Φλυεία (έξ ου δ Εύρυπίδης) τίθεται παρά τοΰ Μυλλερ έν 
τφ μέσφ τοϋ Πεντέλικοϋ καί Αλών Άραφηνίδων, ούχί μακράν καί πρός 
άνατολάς τοΰ ’Αμαρουσίου (έπί. τής συμπτώσεως τής 38° καί τής 24°)’ 
■είς ίσην δέ άπό τοϋ ’Αμαρουσίου άπόστασιν πρός δυσμάς δ δήμος Κεκρο- 
πιδών. ’Αγνοείται ποϋ έ'κειτο δ δήμος Λευκονοίεων ή Λευκόνοιον. Άλλά 
δήμος Αυκομηδών ούδαμοΰ εύρηται, όσον έγώ γινώσκω. Μήπως τό Λυκ.,..· 
δαις πρέπει νά συμπληρωθή διά τοΰ Αάκ(ιά[δαις ; Δέν είδον τον δρον όπως 
ήμαι βέβαιος περί τής προτεινόμένης διορθώσεως. Άλλά παρατηρώ δτι δ 
δήμος Αακταδών τίθεται ύπό τοΰ Barbier de Bocage παρά τήν ίεράν δδόν 
μεταξύ τοΰ Άστεως καί τών Σκιρρών, πολύ μακράν τών δήμων Κεκροπι- 
δών, Φλύας καί ’Αμαρουσίου. Άν άναπληρώσωμεν τήν έν τώ δρφ έφθαρ- 
μένην λέξιν Αυκ . . . δαις διά τοΰ Λακιάδαις, δ δήμος ούτος θά έκειτο 
παρά τό Άμαοούσιον καί τούς δήμους Κεκροπιδών καί Φλυέων. Ουτω δε 
εξηγείτο δτι, άμφισβητουμένου εις τινα έκ τών τριών δήμων Κεκροπι- 
δών, Φλύεων καί Αακιαδών ανήκε χωρογραφικώς τό χωρίον, καί οί τρεϊς 
έϊχον έπ’αύτοϋ άξιώσεις διά τήν πληρωμήν δφειλομένων εισφορών ή έράτ- 
νων δημοτικών.

I. Α. Τυπάλδος.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ

ίών κικτλιμενώιμ γιοα.τειώ.3χγ τχίΣϋ Αμερικής

ΙΑΚΩΒΟΣ Α. ΓΑΡΦΗΛΔ*

• Β’

Ό Μοντέσκιο.ς είπεν βτι ή άρετή έστι τό θεμέλιον τής δημοκρατικής 

πολιτείας· δ βίος δέ καί δ θάνατος τοΰ προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών 
Γαρφήλδ άποδεικνύουσι ήμϊν δτι αί χριστιανικαί άρεταί όντως είσίν ή στατ 
θεοά καί άναγκαία κρηπίς τών δημοκρατικών θεσμών. Άρκεϊ μόνον 'ίνα 
άνάγνώσγ τις βραχεϊαν συνοψιν τών κυρίωτέρων γεγονότων τοΰ βίου τοϋ 
έξοχου καί έναρέτου τούτου άνδρός, δπως κατανοήσν) τήν μεγίστην τιμήν 
καί τήν έ'νθουν άγάπην, ήν έπεδαψίλευσαν αύτφ οί συμπολϊταί του. Ό 
Γαρφήλδ έστιν ® τελειότατος τύπος τών άνδρών έκείνων τών πολυάριθμοί 
τάτων έν τή βοοείφ Αμερική, οϊτινες, έαυτοϊς έπερειδόμενοι, παρεσκεύα? 
σαν τήν τύχην αύτών (selfmade πιβη=αύτοποίητοι άνδρες). Νΰν μέν άγρο- 
τικός ύπηοέτης, νΰν δέ λεμβούχος, δημοδιδάσκαλος, καθηγητής; άξιωμα- 
τικός, στρατηγός, νομικός, βουλευτής, γερουσιαστής καί έν τέλει. πρόεδρος 

τής μεγάλης δημοκρατίας, παρέχει ήμϊν διά τοΰ βίου αύτοϋ θαυμαστόν 
παράδειγμα μιάς τών μάλα θελκτικών άπόψεων τών δημοκρατικών θεσμών. 
Έξένόςτών λόγων του, έκφωνηθέντος ήδη πρό έτών, παραλαμβάνώ ποιη
τικήν τινα εικόνα, έν ή έκφράζεται κάλλιστα ή πρός τά άνω κίνησις, ή 
έν Αμερική πολλάκις γινομένη, καί άγουσα* είς τάς άνωτάτας θέσεις τούς 
άπό τών κατωτάτων τής πολιτείας βαθμιδών δρμωμένους. Ό Μακώλαιϋ 
προεϊπεν, ώς γνωστόν, δτι έλεύσεταί ποτέ ημέρα, καθ’ήν έν ταϊς Ήνωμέ- 
ναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής, καθώς καί έν τή Εύρώπν), ή πάλη τών έρ* 
γατών καί τών κεφαλαιούχων θά διακινδυνεύσγ) τήν υπαρξιν τών έλευθέρών 
θεσμών, καί οί «νέοι βάρβαροι,» έξελθόντες έκ τών βαθυτάτων βυθών τής 
ένδειας καί τής δημαγωγίας, πειναλέοι καί πλήρεις μίσους καί φθόνου, θά 
κάμώσι χρήσιν τής ψήφου αύτών ΐνα καθέλωσι καί άφανή ποιήσωσι τήν 
υπάρχονταν κοινωνικήν τάξιν. Ό Γαρφήλδ ούδόλώς έ'διδε πίστιν είς τάς 
δυσοιωνίστους ταύτας προφητείας. «Ό Μακώλαιϋ, λέγει περί αύτοϋ, ζών 
έν μέσφ κοινωνίας, ής οί πλείονες άνθρωποι μέλλουσιν έσαεί μένειν κα- 
τατεθλιμμένοι ύπό τόν όγκον τής άριστοκρατίας καί τών κληρονομικών 
κεφαλαιούχων, ούκ ήδύνατο κατανοήσαι κατάστασιν δλως διαφέρουσαν,

·* Ό στρατηγό; James Abraham Garfield, ε’χοστδ; γδνόμενο; πρόεδρο; τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τή; Βορείου ’Αμεριχϊ,;, χαι άναλαβών την άρχήν τή 4 Μ®ρτίου 1881, έδολοφονήβη 
τη 2 ’Ιουλίου ενεχα πολιτικών παθών καί άπεβίωσε τέλο; τη 9 7βρίου. Διεδέ^ατο δ'ε α&τον 

Μν τη ύψίστη'τ>5; πολιτεία; βαθμίδϊ δ τότε αντιπρόεδρο; Chester Arthur. '
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Ανδρών τών έπιτελεσάντων τάς τής- δικαιοσύνης ύποσχέσείς, ούχ 

άρχουσιν έν τη ήμετέρ<γ πατρίδι σταθεραί καί αμετάβλητοι τάξεις’

τδ μέλλον

ύπδ δημοκρατικών θεσμών δεδημιουργημένην. Θείγ χάριτι, προσθέτει, χά- 
ριτι τών ημετέρων προγόνων, δι’ όν ίδρύθη η δημοκρατία αυτή, χάριτι 

τών 
υ'
παρ’ ημΐν η κοινωνία ούκ έμορφώθη κατά οριζόντια στρώματα οΐα τά της 
γης’ ομοιάζει μάλλον τφ ώκεανφ τφ εύρεϊ καί Αχανεϊ καί βαθεϊ καί Α- 
κίνήτφ, και ουτω πανταχόθεν έλευθέρφ, ώστε ρανίς τις ΰδατος, έν τφ 
πυθμένι ποτέ κυλινδηθεϊσα, Αναβκίνει έπειτα και εξακολουθεί ΑναβαίνΟυσα 
μέχρι; οΰ τελευταϊον διαλάμψη ύπδ τάς ηλιακά; ακτίνας, κυμαινόμενη 
έπί τών άκροτάτων τών κυμάτων κορυφών. Ιδού η τής ημετέρας κοινω
νίας είκόν, δλως καταυγαζομένης ύπδ τών ευεργετικών φώτων την Ανθρώ
πινης ελευθερίας. "Οθεν πάν τής ’Αμερικής τέκνον, δσφ πτωχόν, δσφ τα
πεινόν, δσφ έγκατκλελειμμένον καί Αν ή, εί κέκτηται καλώς κάτηρτισμέ- 
νην κεφαλήν και στιβαρούς βραχίονας, δύναταί Αναβήναι πάσας τάς βαθ
μίδας τής κοινωνικής κλίμακος, και Αποβήναι τδ κόσμημα, η δόξα, τδ 

έρεισμα τοϋ Κράτους.»
"Οσον τδ κατ’ εμέ πιστεύω μάλλον δτι δ Μακώλαιΰ δρθώς 

διεΐδεν’ εί δμως τδ ύπ’ αύτοϋ προβλεπόμενόν φοβερόν τοΰτο μέλλον πόρρω 
έτι Αφίσταται, τοΰτο Αποδοτέον, φρονώ, μάλλον εις τούς Απεράντους χώ

ρους καί εις τον Αναρίθμήτον πλοϋτον, ούς η φύσις έκεϊ παρέχει ταΐς νέαις 
γένεαΐς, ή είς τδ έ'ξοχον τών θεσμών. Πλην, εί απλώς μόνον Αναλόγιζό- 
μεθα τδ ένεστώς, η ποιητική περιγραφή τοϋ Γαρφηλδ ακριβής έστιν’ ούτος 
δέ έστί τδ ζών τεκμηριον’ καί τφόντι ούκ έ'στιν αύτδς ούτος η ρανίς ύδατος 
η Αναβάσα έκ τοΰ πυθμένας τοΰ δημοκρατικού ωκεανοΰ δι’Αδιάλειπτου 
Ανόδου καί'τέλος διαλάμψασα έπί τής άκροτάτης τοΰ κύματος κορυφής;

'Ο Ιάκωβος ’Αβραάμ Γαρφηλδ έγέννηθη τη 19 Νοεμβρίου 1831 έν 

Orange Township, ούχί μακράν τής σημεοον τόσφ Ανθηράς πόλεως 
τοϋ Cleveland, έν τή πολιτεία τόΰ Ohio. Κατήγετο δέ έξ ένδς τών Κα- 
θάριστών έκείνων (Puritains), οΐτινες τφ 1635 έγκατέλείπον την ’Αγ
γλίαν, ΐνα πλήρους ελευθερίας τής συνειδήσεως Απολαόωσιν. Ή οικογέ
νεια αύτοϋ λέγεται δτι εινε καθαρώς Σαξωνικης καταγωγής’ καί Αληθώς 
τδ όνομα αύτοΰ σημαίνον «μάχης πεδίον», έσχηματίσθη έκ δύο έτύμων 
καθαρώς γερμανικών. Οί γονείς τοΰ Γαρφηλδ ήλθον κατά τδ έτος 1830

t

οίκήσαι έν τοΐς άπατήτοις τοϋ Ohio δάσεσι. Μετά τρία δ’ έτη είχαν ώκο-
δόμημένον τον οίκον καί ήτοιμασμένην τήν πρώην χέρσον γήν, ής ή καλ
λιέργεια έμελλεν αυτοί, 
ένεκα μεγάλου καμάτου προσεβλήθη ύπδ πεοιψύξεως, έξ ής και άπεβίω-

■ΐς προσπορίσαι τά προ; τδ ζην. Άτυχώς δ πατήρ

I
σεν. 'Η μήτηρ αύτοϋ ήν εύσεβεστάτη γυνή, ώνομάζετΟ δέ Elisa Ballou’ ήν 
Απόγονός γαλλικής οικογένειας εις ’Αμερικήν μεταναστευσάσης μετά την 
Ακύρωσιν τοΰ έν Nantes διατάγματος’ ή ζωηρά πίστις τών Ουγενότων 

έπέζη έν αυτή, ταύτην δέ μετέδωκε καί τοϊς τέκνοις αύτης. "Οθεν δ 
πρόεδρος Γαρφήλδ συνήνου έν έαυτφ την ψυχήν τών τε ’’Αγγλων καί τών 
Γάλλων προγεγραμμένων, τών Καθαριστών καί τών φυγάδων Καλβινι- 
στών. Μόνη Απομείνασ,α μετά τεσσάρων τέκνων, ων δ Ιάκωβος ήν τδ νεώ- 
τατον., η χήρα κατόρθωσε νά ζήση έν τή έπαύλει αύτής διά σκληρότα
των μόχθων, αύστηροτάτης φειδοΰς, έστιν δτε δέ κ αί ου σμικρά,ς στερή· 
σεως·’ ούχ ήττον δμως, δτε δ χειμών διέκοπτε τάς άγροτικάς έργασίας, 
έπιμελώς τότε έφρόντιζε πεμπειν τά τέκνα αύτης είς τδ πλησιέστα- 

τον σχρλείον, ’Εκεί ό νεαρός ’Ιάκωβος κατεληφθη ύπδ Ακορέστου δίψη,ς 
τής τών βιβλίων ,Αναγνώσε,ως’ In παϊς ων, λαβών ώς βραβεΐον την Και
νήν Διαθήκην, έν βραχεί διαστήματι έξέμαθεν αυτήν ολόκληρον έκτή- 
σατο μετ’ ού πολύ τδν Robinson Crusod, §ν μετά τοιαότης έπιμελείας έπα- 
νειλημμένως ανέγνω, ώστε ήδύνατο είπειν έκ στήθους δλόκληρα έξ αύτοΰ 
κεφάλαια. Ούτ.ω δέ κατεβρόχθισεν, ούτως είπεϊν, άπαντα τά βιβλία τής τε 
μητρικής μικράς βιβλιοθήκης καί της τοΰ δημοδιδασκάλου. "Ο,τι δέ ιδίως 
ήρεσκεν αύτφ ήν ή έξιστόρησις θαλασσίων συμβεβηκότων καί τών ύπέρ της 
Ανεξαρτησίας αγώνων’ ήν αγαθότατος, αλλά ρωμαλέος καί αγαπών την 
πάλην, έκέκτητο, ώ:ς είκός, τήν φήμην φιλέριδος παιδδς (fighting boy).

Ευθύς άπδ της ένάρξεως τοΰ σταδίου τοΰ Γαρφηλδ αναφαίνεται ή κυ- 
^ιωτάτη έπίδρ.ασις της προκαταρκτικές σχολής έν τη ’Αμερικανική δημο
κρατία’ αύτη έστιν ή Αληθής ρίζα τών δημοκρατικών Θεσμών’ έξασκεΐ 
πολλφ μείζονα εκπολιτιστικήν έπενέργειαν ή τδ δημοτικόν σχολεϊον τής 
Εύρωπης, διότι παραλαμβάνει τά τέκνα κάλλιον κατηρτισμένα ύπδ τής 
κατ’ οίκον άνατροφής’ παρ’ ήμϊν δ μαθητής τών άγρών διδάσκεται τήν 
άνάγνωσιν, πλήν, μαθών αυτήν, ούκέτι άναγινόσκει, καί, ώς είκός, πάντων 
έπιλανθάνεται' έν ταϊς Ένωμέναις δ’ δμως Πολιτείαις έκμανθάνει ίνά 
άναγινώσκη οσαδύναται πλειότερα, διότι κύκλφ αύτοϋ δρ^ άπαντας τκύτδ 
πράττοντας καί πανταχοϋ ευρίσκει πρόχειρα τά βιβλία.

Έκκαίδ.εκαετής ων, δ νέος ’Ιάκωβος βούλεται άπδ τών ιδίων χριρών 
βιοτεύείν, διδ καί γίνεται υλοτόμος ώς καί δ Lincoln, εύγενής τέχνη, έπεί* 

ή'θελεν ί'σως έκλέξαι’ άλλ’ έκ τοϋ δάπερ αυτήν καί δ πολύς Gladstone
ένώ εργάζεται, βλέπει διερχόμενα τά ιστία τών έπί τής λίμνης Eridσους,

πλεόντων πλοίων’ αί καλαί θαλασσίων πλόων ίστορίαι έτανερχονται εις 
τήν μνήμην του’ δθεν διανοείται γενέσθαι ναύτης καί καταβαίνει είς τάς 
Θελκτικά; τής λίμνης όχθας, δπως άπογραφφ. Οί ναΰται τοϋ πλ.οίου ό 
προσήλθε διεπληκτίζοντο πρδς άλλήλους’ τήν βαναυσότητα δ’ αυτών φο
βηθείς, άνεχώοησε καί ήρκέσθη είσελθεΐν είς τήν ύπηρεσίαν συγγενοΰς, 
ίνα άγη'ίππους σύροντας έπί τής διώρυγος πλοιάρια’ ή τών ονείρων του 

διάλυσις .άπέβη δεινή’ άθυμία περιέπεσε καί πυρετός έθέρμανεν αύτόν’ 
δθεν έπκνήλθεν οίκαδε, ύπδ βαρείας νόσου προσβληθείς, ή'τις μέγαν π$ρί
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ζωής κίνδυνον έπήγαγεν αύτφ. Κατά τήν Ανάρρωσίν του δ δημοδιδάσκα

λος, βοηθών τί? μητρίτου εις τήν θεραπείαν, αναφέρει έζείνω τούς πόρους 
τούς παρεχόμενους αύτώ ένεκα τών' Αναγνώσεων καί τής Ακριβούς μνή
μης αύτοΰ, ίνα και δ Γαρφήλδ έίσέλθη είς τό διδασκαλικόν στάδιον. Το 
σχέδιον δέ τοϋτο ή'ρεσεν αύτφ, όθεν μετέβη είς Geanga, 'ίνα Ακροασθ·?) τών 
μαθημάτων της διδασκαλικής σχολής. "Όλοι του οί πόροι συνίσταντο εις 
17 τάλληρα Αλλ’, όπως έπαρζέσγ είς τά προς το ζ-Jjv, ίδίαις χερσιν εργά
ζεται* μετ’ Ακαταμάχητου δέ ζήλου και επιμονής έκμανθάνεττάς παλαιάς 
γλώσσας, τήν ιστορίαν καί τά μαθηματικά' Αναγινώσκει άπαντα τα έν 
τί? βιβλιοθήκη συγγράμματα και μετ’ού πολύ Ανάδείκνυται δ πρώτος έν 
πασι τοϊς κλάδοις τών μαθημάτων· συνάμα δ’ όμως, όπως πορίζηται τά. 
πρός τό ζήν, προύγυμ,ναζεν άλλους μαθητάς και είργάζετο έν τώ έργαστη- 
ρίω ξυλουργού. Γνωστόν δ’έστίν ότι νΰν έν. ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις 
ύπάρχουσι διάφορα Πανεπιστήμια ούτω διωργανωμένα, ώστ’ επιτρέπεται 

τοϊς φοιτηταϊς ένασχολεϊσθαι άπαξ τής ήμέρας περί τεχν,ας καί Από τού·» 
των τόν βίον έχειν. Ό νέος Γαρφήλδ διεξεπαιδεύθη έν τφ William’s Col» 
lege, μι^ τών Αρχαιότερων καί περιφανέστερων σχολών τής νέας’Αγγλίας. 
Καίτοι διαπρεπέστατος έν ταϊς γυμναστικαϊς Ασκήσεσιν, ήρίστευεν ώσαυ·» 
τως έν τί) σπουδή τών Αρχαίων γλωσσών, καί τής φιλοσοφίας* ή λαμ- 
πρότης τών φιλολογικών αύτοΰ συγγραφών, ή αγχίνοια καί ή τοϋ λόγου 
.του δύναμις έν ταϊς διαλεκτικαϊς συζητήσεσιν ανεδείκνυον αύτον έξόχως, 
’Έκτοτε έδημοσίευσ® διαφόρους πραγματείας φιλοσοφικών αντικειμένων 

έν τή William’s Quarterly Review. Τώ δέ 1856, ύποστάς τάς απολυτη
ρίους έξετάσεις, έτυχε τοϋ «θριάμβου» έν τή μεταφυσική, σπανιότατης 

' τιμής* ήγεδέ τότε το 25 έ'τος τής ηλικίας. Ή τοϋ νοΰ ευστάθεια καί τό 
ύψος τών ίδεών του Αφήκαν βκθεϊαν καί στερεάν: έντύπωσιν καί παρά τοϊς 
διδασκάλοις καί παρά τοϊς συμριαθηταϊς αύτοΰ" εις δ’έξ αύτών έλεγε, τφ 

κυρίφ Mason: «νέον έ'τι όντες, ούκ ήδυνάμεθα κατανοήσαι όλον τό μέγεθος 
τοϋ χαρακτήρας τοϋ Γαρφήλδ* πλήν Αλλ’όμως ήσθανόμεθα αύτό, διότι το 
.σχήμα καί δ ελάχιστος τών λόγων αύτοΰ Απεκάλυπτον ήμϊν αύ.τό,»

Αι θρησκευτικά! ίδέαι μεγάλως έπησχόλουν τον νοϋν καί τήν. καρδίαν 
-■αύτοΰ* ούκ ήρκεϊτο δέ είς τούς έξωτερικους τής θρησκείας τύπους* κατά 
τήν έν τή σχολή τής Geanga διατριβήν του προσεχώρησεν είς τήν τών 

:μαθητών τοϋ Χρίστου «α'ίρεσιν» ή τών Καμπελλιστών. Ούτως ούδόήως 
Απεχωρίζετο τής μεγάλης τών διαμαρτυραμένων κοινωνίας καί μάλλον 

-αύτήν ένεστερνίζετο δι’ ιδιαιτέρου καί οίκειοτέρου τρόπου. Ή δογματική 
.τής αίρέσεως ταύτης ήν άπλουστάτη* άπήτ.ει μόνον πίστιν είς τήν Και- 
;νήν Διαθήκην. Πάσα Ανθρώπινος ρήσις περί τής Θείας αλήθειας, επιβαλ
λόμενη ώς δρος έγκρίσεως, άπεκρούετο, άτε τόλμημα ούσα κατά τής έλευ- 
θερία.ς τοϋ Αναγεννηθέντος χριστιανού*, ό Τοκεβίλλης παρατηρήσ.ας δτττύ
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θρησκευτικόν αίσθημα ήν ή-εδραία βάσις τής ^Αμερικανικής δημοκρατίας, 
έπορίσζτο έκ τούτου ότι ή θρησκεία έστίν δ όρος τής ελευθερίας: «δβϊ, λέγει, 

τόν λαόν πιστεύειν ή δουλεύειν»>* έκτοτε δ’ όμως ή Απιστία έν ταϊς Ήνω- 
μέναις Πολιτείαις, κατέστη συχνότερα* Αλλ’ ούχ ήττον πάντες οί τοϋ Γαρ
φήλδ λόγοι δηλοΰσιν οτι έκείνου τούλάχιστον ή εύσέβεια έμεινε πάντοτε 
Ακμαία καί ζώσα.σΟί μζθηταί τοϋ Χρίστου» ίδρύσαντο έν Hiram, πλησίογ 
τοϋ Cheveland, σχολήν πρός μόρφωσιν ιεροκηρύκων, καί εντός βραχέος χρόνου 

διαστήματος απήλαύσεν αύτη μεγάλης φήμης. Πεοατωθεισών τών τελευ
ταίων αύτοΰ εξετάσεων, δ Γαρφήλδ ώνομάσθη διδάσκαλος τών Αρχαίων 
γλωσσών καί τής Αγγλικής φιλολογίας. Μετά μονοετή δέ διδασκαλίαν 
έγένετο πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου* έν βραχεί χρόνφ δ έν τφ δάσει τής 
Orangetown υλοτόμος, δ ποοθμεύς τής διώρυγος τοΰ Eri6, πολλήν δδόν 
έβάδισεν. 'II σταγών τοΰ ύδατος Ανέβαινεν. 'Η του διδάσκειν μέθοδος αύ
τοΰ έγένετο λίαν περίβλεπτος* έν πρώτοις έσκόπει μορφώσαι άνδρας* έσπού- 
δαζεν όπως Αναπτύξη τήν ιδίαν τών νέων πρωτοβουλίαν’ προσέτι, δέ περί 
■πλείστου έποιεϊτο τά σωματικά γυμνάσματα. 'Ηγούμενος πρώτον γυμνά
σματος σφαίρας ή cricket,έδιδεν έπειτα τοϊς αύτοΰ. μαθηταϊς ίνα συνθέσωσι 
πραγματείαν έπί ύποθέσεώς τίνος δτέ μέν έκ τής Αρχαίας φιλολογίας, δήέ 
δέ έκ Τών συγχρόνων γεγονότων. ’Επειδή δέ έν ταϊς 'Ηνωμέναις Πολι- 
τείαις πας τις ένήλιξ .μετέχει τών δημοσίων πραγμάτων τε καί συμφερόν
των τής έαυτόΰ κοινότητος, τής επαρχίας καί τής όλης πολιτείας, έφρό- 
νει οτι ούδέποτε ήν δυνατόν πρό καιρού προπαρασκευάζει το,ύ νέους ρπως 
τά τοΰ πολίτου καθήκοντα έκπληρώσωσι. Καίτοι μή ιερωμένος, συχνά- 
κις παρήρχετο έπ’άμβωνος όπως έκφωνήστ] τήν ομιλίαν τής Κυριακής καί 

ούτως έκέκτητο ώς ίεροκήρυξ μεγάλην εύγλωττίας φήμην. . :
Μέχρι δ’ εκείνης τής εποχής δλως προσηλωμένος ταϊς μελέταις, δ 

Γαρφήλδ βλίγον περιεσπάτο υπό τών πολιτικών, Αλλ’ δτε κατά Ιούνιον 
τοΰ 18S6 τό κόμμα τής ύπέρ πάντων έλευθερίας έδημοσίευσεν είλικρινε- 

γστάτην και έντϋνωτάτην προκήρυξιν ύπέρ τής Απελευθερώσεως τών .δού- 

. λων καί οτε Απέδειξε τόν στρατηγόν Fremont, διάπυρον τής δουλείας, εχ
θρόν, ώς υποψήφιον πρόεδρον, τότε δικαιοσύνης καί φιλανθρωπίας ζήτημα 
έτέθη.ενώπιον τοΰ έθνους,γενόμενον ή Απαρχή τοΰ χωρισμού τφν κομμάτων.

Τοιαύτη .αιτίά ούκ ήν δυνατόν άφεϊναι άδιάφορον καρδίαν γενναίαν, ά- 
φωσιωμένην τφ δικαίω καί τη. έλευθερίγ* δ Γαρφήλδ έρρίφθη έν μέσφ 

. τής πάλης μετά, ζήλου ύντωί θρησκευτικού,, προβαίναντος καί μέχρις έθε-
■ λοθυσίας. Προυκειτο Αγών ύπέρ τών όλων καί ούκ ήγνόει τοϋτο, διότι 

διεκινδύνευον το έσχατον τότε μέλλον τής μεγάλης δημοκρατίας και ή
·. ένότης τής πολιτείας. Οί μεσημβρινοί, ίνα σώσωσι «τό θεόθεν.διάτεταγ- 

μένον», τον άκρογωνιαϊον λίθον τής εαυτών κοινωνικής καταστάσεως, ού-
■ δόλως ή'θελον δκνήσαι φανερώς Αποστήναι. Άνάγκαϊον ούν ήν καταβκλεϊν
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τον αποχώρισαν διά των όπλων η άνέχεσθαι τον διαμελισμδν Πατρίδος 
ήν ήρεσκοντο θεωροϋντες άπειρον καί κατέχουσαν δλόκληρον την ’Αμερι

κανικήν ήπειρον’ δ Γαρφήλδ ήν έξ εκείνων οϊτινες έν πρώτοις έζήτουν την 

α Βασιλείαν τοϋ Θεοΰ», ήτοι τδ κράτος τών νόμων. Τδ σύμβολόν του ην τδ 
τών ευσεβών, τών μη άπιστούντων περί της τελικές τοϋ άγαθοΰ νίκης. 
«Γεννηθήτω δικαιοσύνη καί γαΐα μιχθήτω πυρί», Fiat justitia pereat 
mundus).

Κατά τους εκλογικούς άγώνας τοϋ 1857 καί 1858, καθ’ ους έμελλε γε- 
νεσθαι η εκλογή τών μελών τής ιδιαιτέρας Βουλής έκάστης επαρχίας, 
πολλούς έξεφώνησε λόγους κατά τ’ης άναπτύξεως τής δουλείας καί ουτω 

προσεκτησατο πολλήν δημοτικότητα καί επιρροήν έν τγ5 έαυτοΰ έπαρχίιη, 
μι^ τών σημκντικωτάτων τής Ομοσπονδίας, τή τοΰ Ohio: «Καίτοι πα
ρελθόν 25 έ'τη, λέγει δ κ. Peixotto, δ μεταφραστής τοΰ συγγράμματος 
δπερ δδηγεΐ με,1 είσέτι μέμνημαι τής βαθείας έντυπώσεως τών λόγων του' 

έστίν η μεγίστη ρητορική έπενέργεια ην ποτέ ειδον· τδ ύψος τών αίσθη- 
μ,άτων, η άπδ τών λόγων δύναμις, τδ πάθος, ή ισχυρά ύπόκρισις τοΰ νεα- 
ροϋ διδάκτορος ένεχάραξάν μοι έν τώ νώ άνεξίτηλον μνήμην. Τφ 1859 

ή γερουσιαστική περιφέρεια, έν ·3ί εύρίσκετο δ τόπος τής διαμονής αύτοϋ 
(Hiram) έξελέξατο τδν Γαρφήλδ γερουσιαστήν τής έπαρχίας τοΰ Ohio' 

αί κρατεραί πεποθήσεις, δ ισχυρός νοϋς, ή εύγλωτία αύτοϋ μετ’ού πολύ 
κατέστησαν αύτδν ηγέτην τών καθαρών δημοκρατικών παοά τώ J. D. 
Cox, τώ μετέπειτα ύπουργφ τών ’Εσωτερικών ύπδ τδν πρόεδρον Grant, 

και τώ James Monroe, ένί τών δημοτικωτάτων άνδρών τής έπαρχίας του. 
Ό Γαρφήλδ διήγε τότε τδ 28 έτος της ηλικίας του καί ήν τδ νεώτατον 
μέλος της τοΰ Ohio γερουσίας.

Β'

"Οτε δ Lincoln έξελέγη πρόεδρος τής δημοκρατίας, βέβαιον δτι άΐ 
μεσημβριναΐ έπαρχίαι έμελλον λαβεΐν τά δπλα ϊνα καταστησωσιν άνεξάρ- 
τητδν δμοσπονδίκν, έχουσαν ώς βάσιν την δουλείαν. Αί έπαρχίαι, έν αΐς 
ύπερίσχυον οί άντίπαλοι «τοΰ θεσμού», άπεφάσισαν έπίσης ϊνα προπαρα- 
σκευασθώσιν εις πόλεμον, καί πριν έ'τι ή κεντρική Κυβέρνησις διανοηθη 
περί, τής άμυνης. Κατά τδν Ιανουάριον τοΰ 1861 ή γερουσία τοϋ Ohio 
συνεζήτει νομοσχέδιου σζοποΰν παρασκεύασα: σώμα 6,000 άνδρών. ’Εν 
τη συζητήσει ταύτη δ Γαρφήλδ έξεφώνησε λόγον έξασκήσαντα δριστικήν 
ροπήν, ώς έναργέστατα τήν τών πραγμάτων κατάστασιν έκθέσαντα' έμέμ- 
φοντο τούς- βουλομένους λαβεΐν δεινάς άποφάσεις ώς έπιχειροΰντας δήθεν

1 Le gfWral James A. Garfield par M. Frank H. Manson, traduction franjaise par M. 
Benjamin Franklin Peixotto, consul des Etats-Unis A Lyon. 

ΙΑΚΩΒΟΣ Α. ΓΑΡΦΗΛΔ 509

τ·η αύτονομί# τών επαρχιών καί μεταχειριζομένους τήν «πειθανάγκην»', 
σπουδαία όντως μομφή έν πολιτείφ τόσω ζηλωτή έπί τή. μεγάλη αύτής 
έλευθερίφ* ιδού ή άπάντησις είς ταϋτα τοΰ Γαρφήλδ: «’Εάν διά τής λέ~ 
ξεως «πειθανάγκη» έννοήτε δτι ή τής συμπολιτείας Κυβέρνησις κηρύξει 
καί ένεργήσει τδν πόλεμον πρός Ttva έπαρχιαν, ούδένα βλέπω σπουδαίου 
άνδρα, δημ.οκρατην ή δημοκρατικόν, τδν έγκωμιάζοντα τοιοΰτο μέτρον’ 
άλλ’ έάν ή έ'ννοια τής λέξεως ταύτης εινε δτι ή άνωτέρα άρχή οφείλει 
προασπίζειν τών νόμων καθ’ ο'ίων δήποτε παραβαινόντων αύτούς, προφυ- 
λάττειν τήν ιδιότητα καί τήν σημαίαν τής ένότητος, τιμωρεϊν τούς μή 

πειθομένους τώ Συντάγματι, άν τε ούτοι ώσι δέκα, άν τε μ.ύριοι, τότε 
κάγώ κηρύττομαι ύπέρ τής «πειθανάγκης», ή μεγάλη δέ πλειονότης τής 
γερουσίας ταύτης καί τά έννέα δέκατα τοΰ πληθυσμού τής έπαρχίας ταυ· 
της συμμερίζονται τήν γνώμην ταύτην' έ'τι πλέον, δύναμαι νά προσθέσω 

δτι πάντες οί πολϊται τής ομοσπονδίας εισίν ύπέρ τής «πειθανάγκης», 

άλλως είσί προδόται.
"Οτε δ πόλεμος ή'ρξατο, δ Γαρφήλδ έγραψε πρός τινα φίλον του: «Ούχί 

άνευ άλγους, καταλήγοντος σχεδόν είς δάκρυα, σκέπτομαι τδ μέλλον' 
άλλ’έάν έπί τής φθοράς τοσούτων θυσιασθεισών ύπάρξεων, τοσούτων στα
δίων κατεστραμμένων, δυνάμεθα ίδεΐν άνισταμένην καί αύξανομένην τήν 
δημοκρατίαν, έ'χουσαν δέ ώς βάσιν κοινήν πάσι τήν έλευθερίαν καί τδ δί

καιον,’ τοσαΰται θυσίαι ούδέν είσι' καθ’δσον δ’είς έμέ άφορη, έτοιμός είμι 
παραδοϋναι τήν ψυχήν μου ύπέρ τής πατρίδος Τοϋτο ποθώ μόνον, τδ άν- 
ταποδοΰναι αύτή δσφ περισσοτέρας δυνατόν ώφελείας πριν ή άπολεσθώ».

Έν τή μνήμη πάντων μένει έ'τι άζμαία ή αξιοθαύμαστος συγκίνησις ή 
τδν πληθυσμόν τών βορείων έπαρχιών έπαναστατήσασα μετά τήν ήτταν 
τοΰ Bull-Run (κατά Ιούλιον 1861) καί συναθροίσασα βαθμηδόν ύπδ τάς 
σημαίας τής ένότητος πλέον τοΰ δισεκατομμυρίου εθελοντών' δ κύριος Ma
son άναφέρει στίχους τινάς τοϋ Bret-Harte, καλώς έζηγοϋντας τήν ηρωι

κήν ταύτην δρμήν.
«Πρόσεχε' άκούω τήν τοΰ πλήθους πορείαν 

Καί τδν δοΰπον τοΰ ώπλισμένου ό'χλου. 
Πρόσεχε' τάγματα έκ τοϋ λαοΰ γεννηθέντα συνηθροίσθησαν 
Κύκλφ τοϋ τυμπάνου, μετά σπουδής κρούοντος τδ έξεγερτήριον, , 

Και λέγοντας «προσέλθετε 
’Ελεύθεροι άνδρες, προσέλθετε, 
Πριν ή ήμετέρα κληρονομιά συληθή».
Ουτω λαλει τδ τύμπανον, κροΰον τδ έγερτήριον ραγδαίοις τυμπανίσμασι. 
’Άξιον θαυμασμού άληθώς θέαμα! Έκ τών τάξεων τοΰ διδασκαλικοϋ 

σώματος συνέρρευσαν πλείονες. έθελονταί είς τήν φωνήν τής κινδυνευού- 
σης πατρίδος' φυλασσομένης τής άναλογίας, ή τάξις τών δημοδιδασκά



510 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

λων παρέσχί δεκάκις πλείονάς στρατιώτας παντόςάλλου έπίτηδευματό? 
και επαγγέλματος. Έκ τών τρικκοσίων σπουδαστών της τοΰ Hiram σχο- 
λης, άνω τών εκατόν κατεγράφησαν στρατιώται, ών ηγείτο δ έκλεκτότετ 
ρος αυτών διδάσκαλος, δ Γαρφηλδ. Ουτος αμέσως, φύσει ώνέκάματος καί 
δραστήριος και έ'χων ύγιΧ καί ισχυρόν νοΰν, έσπούδασεν έπιμελώς πάντα 

τά τοΰ πολέμου, άρξάμενος άπδ τών άναγκαίων τοΰ στρατιώτου εφοδίων 
καί τών γυμνασμάτων αύτοΰ, μέχρι τών κινήσεων τών σωμάτων και τών 
μεγάλων στρατηγικών κινημάτων έκστρατευομένου στρατού. Μεγιστον 
στρατοπέδου προς έκγυμνασιν τών στρατιωτών ίδρύθη έν Camp-Chase 
πλησίον της Columbus, πρωτευούσης τοϋ Ohio' δ Γαρφηλδ δέ διωρίσθη, 
.πάντων έπευρημούντων, συνταγματάρχης τοϋ 42 Συντάγματος.

Ήπίστατο πόΐσι τοΐς ύ π’αύτδν έμπνεΰσαι τδν διακα’η ύπέρ πατρίδός 
ένθουσιασμόν του' η τοϋ σώματος εύρωστία έφύλασσεν αύτδν άπδ τοΰ κα- 

. μάτου και της άσθενείάς’ δλην την ημέραν εΐργάζετο ως καί μέρος τϋς 
νυκτός’ έ'δει τά πάντα διδάσκειν τους έθελοντάς τούτους, προθυμότατους 

-μέν, άλλ’ούδόλως προπάρασκευασμένους προς χαλεπόν πόλεμον, έπί απεί
ρου πεδίου άρχόμενον. Έφρόντίισεν όπως εκγύμναση αυτούς ούχί μόνον εις 
τάς πορείας καί την σκοποβολήν, άλλά καί εις την γεφυροποιΐαν, εις την 
επισκευήν τών σιδηροδρόμων, είς την χρησιν τοϋ τηλεγράφου, είς την 
ΰψωσιν έρυμάτων καί προχείρων προφυλακτηρίων. Ό Γαρφηλδ ταχέως έσχε 

την εύκαιρίαν τοΰ δεΐξαι δτι, πλήν τ’ης θεωρίας, έκέκτητο καί τδ βλέμμα 
είδημονος τών τίίς στρατηγικής. Ό στρατηγός Buell, ύφ’θν έστρατεόετο, 

εντεταλμένος fa άπελαύνειν τούς άντάρτας έκ τοϋ Kentucky, ένθα ·?ίρχεν 
δ στρατηγός Marshall. Ό Γαρφηλδ προέ.τεινε τφ άρχηγφ αύτοϋ. σχέδιον 

στράτείας, οπερ ένεκρίθη καί ούτινος ή έκτέλεσις έν μέρει επετράπη αύτφ* 
.περικλεής δ’έγένετο έν τη μάχη τοϋ Middle-Creek. Οί ενάντιοι ησκν έπί 
■ύψώματος κεχαρακωμένοι καί ύπδ ποταμοϋ προπεφυλαγμένοι.· δ Γαρφηλδ 

-μετά πολλώ ηττονος δυνάμεως διέβη τον ποταμόν καί άνέβη τον γή
λοφον ύπδ τδ έχθρικδν πϋρ. Οί καλώς ήσκηαένοι στρατιώται .αύτοϋ άρι
στα έπυροβόλουν καί ργδίως ηδύναντο ωφέλειαν έκ πάσης τοϋ γηπέδου 
άνωμαλίας λαμβάνειν, διό μετά πεισματώδη καί χαλεπόν άγώνα τούς 
Μεσημβρινούς έκ τ·ης χώρας έξηλασε καί ηνάγκασεν αυτούς είς Βιργινίαν 

καταφυγεΐν. 'Η νίκη αυτή, ή πρώτη τών τ-ης 'Ομοσπονδίας στρατών, πε- 
ριηχησε τά πέρατα τοΰ μεγάλου έκείνου κράτους.καί πανταχοΰ έξηγειρε 

τδ θάρρος καί τδ φρόνημα’ χάριν δ’αύτης άπενεμηθη τφ Γαρφηλδ ό βαθ
μός στρατηγού.

Κατά την μεγάλην μάχην τοϋ Pittsburgh-Landing, έν η συνένωσές του 
ί σώματος τοϋ Buell έγένετο αιτία τνίς τών μεσημβρινών ηττης, καί πάλιν 

■ δ Γαρφηλδ προέσχε πολύ κατά τε την τόλμην καί την άκρίβειαν τών 

- αύτοϋ βουλευμάτων’ διδ μετ’, ού πολύ προηχθη είς ύψηλοτέραν άρχην. Τ$ 
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-20 · Φεβρουάριου 1863ώνομάσθη αρχηγός τοϋ επιτελείου: τοΰ. στρατού 
τοϋ Cumberland ύπδ την στρατηγίαν τοϋ Rosecrans, ένεργοΰντος τότε έν 

τφ Tennessee.κατά τών δυνάμεων τοϋ Bragg, Ό Rosecrans, πρώτον ικα
νούς μήνας κατκναλώσας ΐνα τά άρκούντω; ποικίλα καί άσυνάρτητα τοϋ 
στρατού του στοιχεία . οργα.νώση, η πόρει όπως έπί τούς πολεμίους βαδίση’-δ . 

■Γαρφηλδ έπεισεν. αύτδν είς τοΰτο δι’ έκθέσεως ού'σης. κατά την γνώμην τών 
ειδημόνων άριστούργημα’ ούτος μόνος τφόντι διέγραψε τδ σχεδιον δλον 
■τ’ης εκστρατείας τοΰ Tullahoma, -^ς δ κ. Whitelaw Reid έν τη ίστορίγ αύ- 
■τοΰ ηδυνηθη είπεΐν δτι η πρώτη άντίληψις ίην τελεία καί η εξεργασία 
όάρίστη. Έν τη τόσφ διαμφισβητηθείση τοΰ Chickamauga μάχη η δξυδέρ- 

\κεια καί η ιδία ανδρεία τοΰ Γαρφηλδ. συνηργησαν έν κρισίμω καί ,τελευ- 
•ταίρφώρη καί παρέσχον άπαρκίτητον επικουρίαν, τη ήρωϊκί;, άμύνη τοΰ 
-στρατηγοϋ Thomas, ώστε ούτω διέσωσαν τδν στρατόν τ’ης 'Ομοσπονδίας 

‘άπδ β.εβαίας κα,ταστροφς·η. Ό ίππος του έφονεύθη ύπ’αύτδν καί έν τφ 
..μέσφ.φονικωτάτου πυρδς κατώρθωσεν ΐνα στηση κανονοστοιχίαν, κατα- 
■σχοϋσαν έκ τοΰ πλαγίου κίνησίν τινα τοϋ έχθροΰ’ τοΰτο ην τδ τελευταϊον 

·>ωώτοϋ στρατιωτικόν κατόρθωμα.
Έν τφ Ohio ειχεν έκλεχθη μέλος της 38 συνελευσεως τών Βουλών, 

•μελλούσης συνεδριάσαι τδν Δεκέμβριον τοΰ 1863. Ό πρόεδρος Lincoln, 
■·πρδς δν είχε μεταβη ΐνα δώση πληροφορίας περί της καταστάσεως τοΰ έν 

Cumborland στρατοΰ, έξελιπάρησεν αύτδν έλθεϊν καί κατασχεΐν την έν 

•τη βουλή έδραν του. ’Εκείνο δέ Ου ημείς δεόμεθα, έ'λεγεν, έστί. ρητωρ 
δστις, έκ τοϋ σύνεγγυς γνωρ.ίσας τά τοΰ πολέμου, δυνηθησεται καλώς έκ- 

-■θεϊναι τη έθνοσυνελεύσει τάς άνάγκας τοΰ στρατοΰ καί τάς θυσίας :άς εί- 

•σέτι άπαιτεϊ δ τέλειος ·ημών θρίαμβος. Ούχί άνε.υ θλίψεως καί κόπου 
έδέησεν ύπακοΰσαι ,τζ> προέδρω, διότι καί δ στρατηγός Thomas έκάλει 

-αύτδν παρ’αύτφ βουλόμενος έμπιστεϋσαι αύτφ την τοϋ σώματος άρχην 
..άλλά τέλος έδέησε ΐνα. άποθέση τδ: δίπλωμα ύποστρατηγου, δπερ τότε 
:ελαβε'πρδ πάντων δμως έλυπεϊτο, μηκέτι βλέπων τδ ένδοξον 42 Συν- 
-ταγμα ύπδ :τοΰ εχθρικού πυρδς δεκατευθέν. καί την αύτοΰ σημαίαν ύπδ 

: τών σφαιρών κατεσχισμένην’ πλην. καί. αύτδς δ. στρατός ηνωσε τάς έαυτοϋ 
■προσλιπαρησεις,ταϊς τοϋ Lincoln, δθεν ένέδωκεν.'Ως άντιπρόσωπος δέ.τοΰ 

■ ί Ohio έκάθισεν έν τη συνελεύσει, ην δεν άφν5κε πλέον εΐμη όπως άνέλθη 

.-.Ίπϊ xfa άνωτάτ.ην άρχην. . .
Κοινώς δμολογεΐται ότι έ'δειξεν δ. νεαρός στρατηγός κατά την ,.διετ’η 

■ ταύτην ένεογδν· ύπηρεσίαν έ'ζοχον καί ίδιάζουσαν στρατηγικήν ευφυΐαν. 

; Έκφωνών τδν επιτάφιον λόγον τοΰ στρατηγού Thomas, θαυμασίως περιέ- 
- γράψε τά προσόντα, ών σήμερον χρηζει αρχών στρατοΰ· εϊσίν, ώς διαβε- 

βαιοϋσιν οί περί τά τοιαΰτα δεινοί, δσα άκριβώς διέκρινον αύτδν εκείνον. 
.·.%) βιο’ς τοΰ Thomas, ·έλεγεν, .έστί. τό κλέος συντόνου και, επιμόνου έργα- 
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σίας, ή'τις συνάμα άνακαλύπτει ήμϊν τοϋ πνεύματός του τήν έ'ξοχόν ύπε- 

ροχ-ην. Εις των στρατιωτικών προγυμναστών του έν τή σχολή τοϋ West 
Point, έλεγε περί, τοΰ έπιφανοΰς αύτοϋ μαθητου δτι έν τή σχολή ουδέ
ποτε κατελειπε ζήτημά τι χωρίς τοϋ έξετάσαι αύτδ ύφ’ όλος τάς έπόψεις· 

τοιουτον πάλιν βλεπομεν αύτδν δτε ηγείτο τοΰ στρατού. Μάχη κατ’ έκεϊ- 
νον, ούκ ήν,, ώς παρ’ άλλοις, είδός τι σεισμοϋ ή έν έκρήξει ήφάιστείου συγ
κεχυμένη σύμμιξις άνδρών τολμηρών και ορμητικών ίππων, περικεκαλυμ^ 

μενών ύπδ τών άστραπών καί τοϋ καπνοΰ τών τηλεβόλων ήν ή συγκέν- 
τρωσις δυνάμεων κατ’ άλλων δυνάμεων, γενομένη κατά τινας μαθηματι
κούς συνδυασμούς, ύπολογισμδς παρατάξεων καί θέσεων, ταγμάτων καί 
λόχων, δυνάμεως τοΰ μετάλλου καί άντιστάσεως. Έγίνωσκεν ο τι τά της 

νικης^στοιχεία ούκ έπί τοΰ πεδίου τής μάχης δημιουργοϋνται, άλλά καρ- 
τερικως έν τή των στρατοπέδων ήρεμίφ έξεργάζονται διά τ^ς τελειότη
τας της διοργανώσεως καί διά της πλήρους παρασκευής τών ταγμάτων 

τοΰ στρατοΰ. Ή παρατήρησις αύτοϋ πρδς λοχαγόν τοϋ πυροβολικαϋ, περί 
τήν επιθεωρησιν κανονοστοιχίας άσχολούμενον, άξία έστι μνείας, άτε έμ- 
φαίνουσα πώς έννόει τήν τής, νίκης θεωρίαν: «’Έχε έπιμελώς τά πάντα 
τεταγμενα, διότι ενίοτε καί τροχός υποστάτου κρίνει τήν νίκην'» διό, 
οτ’ έσήμαινεν ή στιγμή τές συμβολές, τόσον άκριβώς έγνώριζε τά τοϋ 
δπλισμοΰ κα'ι τήν σχετικήν δύναμιν τών έαυτοΰ στρατιωτών/ώστε ήδύ

νατο άσφαλώς είπεϊν ποίαις τοΰ έχθροΰ προσβολαϊς ήν δυνατόν άντέχειυ 
καί τί ήδύνατο πράξαι κατ’ αύτοϋ. Έν τή συνελεύσει ό Γαρφήλδ παρέ- 

σχε τφ~στρατφ δσας ώφελείας παρ’αύτοϋ ή'λπιζε· συνάμα δέ έξηκαλούθεί 
μετά τής^ αύτής άφοσιώσεως συνηγαρών ύπέρ τής καταργήσεως τές δου
λειάς. Μη δυνάμενος δέ τά καθήκοντα άναλαβεϊν έν τή σχολή τοΰ Hi
ram καί σχεδδν συνεχώς έν Washington ευρισκόμενος, τφ δικανικφ έπαγ- 

γελματι προσηρτήσατο, ίνα ίδίφ δικολογήσγ ένωπιον τοϋ άνωτάτου δι
καστηρίου έν ταϊς συνταγματικαϊς δίκαις· καί πρότέρον ήδη διέτριψε περί 
τους νόμους καί προήγετο, επιτιθέμενος έν τοϊς λόγοις του τή άνταρσί^: 
τών Μεσημβρινών έπί τοσοϋτον, ώστε διηρεύνησεν άκριβέστατα τά ζητή

ματα τ' άφορώντα είς τάς μεταξύ τών έπαρχιών σχέσεις καί τάς μετά 
τής κεντρικής άρχής. Ένεπιστευθησαν δέ αύτφ διαφόρους σπουδαιοτάτας 
δίκας, δι’άς πολλήν δόξαν προσεκτήσατο καί μάλιστα ώς περί τδ δημόσιον 
δίκαιον εύδόκιμος. Ή συμπεριφορά του έν τοϊς ζητήμασιν άτινα είς τούς 

μεσημβρινούς άφεώρων, ήν αύτή έκείνη ή'τις ήδύνατο άναντιρρήτως έμ- 

πνεΰσαι τας πραςεις αύτοϋ κατά τήν προεδρείαν του, ή'τοι ισχυρά καί άπό- 
λυτος διατήρησις τής ίσότητος ύπέρ τών μαύρων, πλήν πολιτική λήθης 

και έπανορθώσεως ύπέρ τών πρώην δεσποτών αύτών, δριστικώς ήττημέ- 
■νων. Ιδού τί είπε περί τούτου έ'ν τινι δικανικφ λόγω ; «Έν τώ φοβερω- 
τάτφ κλύδωνι, όν ποτέ ήμϊν έπέπρωτο ύποστήνάι, δ Θεός ημάς εθηκεν
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ύπδ τήν έπομένην. αΐρεσιν ή τήν ήμετέραν έλευθερίαν άποβκλεΐν η τους 
δούλους έκποιήσαι’ έν τή έσχατη ταύτη άπορίορ δντες, τούς μιγάδας,πα- 
ρεκαλέσαμεν, εί'πομεν αύτοϊς βοηθησαι ήμϊν ίνα τήν δημοκρατίαν σώσω- 

μεν καί έν τώ φονικφ πυρί τών τηλεβόλων έποιήσαμεν πρδς αυτους συμ- 
μαχίαν δικβεβαιωμένην διά τοΰ αίματος έκατέρων, οϊτινες έπεκαλούμεθα 
τδν Θεόν μάρτυρα. Διά τοιαύτης συνθήκης ήγγυήθημεν τά δεσμά αυ
τών δίαρρηξαι καί καταστήσαι αύτούς μετόχους όλων τών ωφελειών καί 
τών ευεργετημάτων της έλευθερίας. Ταϋτα περί, τών άπελευθέρων, ώς 
πρδς δ,τι δ’άφορφ είς τδ μέλλον, προστίθησιν, ούδέποτε δφείλομεν τι έπι- 
γ^ιοησαι αή συνοδόν τφ πνεύματι κα'ι τή φύσει τών ήμετέρων θεσμών. 
'Ο σκοπός πάσης ήμών σπουδής δέον νά ή ούτος: ούδέν ύπέρ τής άνταπο- 
δόσεως, τδ παν δέ ύπέρ της πλήρους άσφαλείας· άμνημονήσωμεν τοϋ πα
ρελθόντος καί σκοπώμεν τδ ένεστώς καί τδ μέλλον. Οί'μοι 1 ούδέν επα- 
νορθώσαι δύναται τάς ζημίας &ς ήδη ύπέστημεν’ οί τεσσαρακοντάκις μυ- 
ριοι τάφοι, ένθα καθεύδουσιν οί ήμέτεροι πατέρες καί άδελφοί, οί έν τοις 

ποδς τούς άντάρτας άγώσι φονευθέντες, κεκλεισμένοι μενοΰσι μέχρις ου ο 
τής άναστάσεως άγγελος καλέση τούς τεθνεώτας· άλλ’ άποστρέψωμεν τά 

βλέμματα ημών άπδ τοΰ περίλυπου καί ενδόξου παρελθόντος και έν τφ 
δικαίφ ζητήσωμεν άσφάλειαν ήν ούδέν ποτέ δυνηθήσεται διαταράζαι.» Ό 
Γαρφήλδ συνέδρευσεν 17 έτη έν τή έθνοσυνελεύσει, πρώτον ώς άντιΛρό- 
σωπος, και άρτίως ώς γερουσιαστής τοΰ Ohio· ούδόλως έζήλου θεσιν υψη- 

λοτέραν έκείνης ήν οί συμπολϊται αύτοϋ σχεδδν παμψηφεί πρδ μικρού ενε- 
πιστευσαντο αύτφ. Έκάστη έπαρχία, ώς γνωστόν,, δύο μόνον γερουσια
στής άποδείκνυσιν· οθεν, έν τή ομοσπονδιακή γερουσίφ άντιπροσωπευειν τδ 
Ohio, έπαρχίαν έ'χουσαν τήν έ'κτασιν τής ’Αγγλίας, και συχνακις ρυθμι- 
ζουσαν τήν γενικήν πολιτικήν, έστίν έν τών μεγίστων τής δημοκρατίας 

άξιωυιάτων. Ζ , ,
Ό Γαρφήλδ άπεδείχθη ύποψήφιος πρόεδρος άπροσδοκητως, και χωρίς 

πρδς τοϋτο τής έλαγίστης προσπάθειας έκ μέρους αύτοϋ. Ή προκαταρκτική 

συνέλευσις τοΰ δημοκρατικού κόμματος συνήλθε κατά τδ φθινόπωρου τοΰ 
1880 έν Chicago, ΐνα έκλέξη τδ όνομα έν ώ έμελλον πανταχοθεν συναχ- 
θήναι αί ψήφοι τών συμπολιτευομένων' συνίστατο δέ έξ 756,άπεσταλμε- 
νων άπασών τών έπαρχιών, και μεταξύ αύτών ήν καί δ Γαρφήλδ.Τρεϊς άν- 
ταγωνισταί ήσαν παρόντες' δ πρώην πρόεδρος Γράντ (Grant), μετά πλει- 
στου ζήλου στηριζόμενος ύπδ ίσχυροΰ κόμματος, ού ήγέτης ήν δ τοϋ New- 
York γερουσιαστής Conkling, εϊτα δ τοϋ Maine γερουσιαστής Blaine καί 
τέλος δ Sherman, πρώην ύπουργδς τών Οικονομικών, δ τόσφ θαυμασίως 
καί έπιτυχώς τά δημόσια χρήματα διαχειρίσας. Πολλάς ήμέρας διήρκεσεν 
ή συζήτησις καί ή ψηφοφορία άνευ πρακτικού αποτελέσματος. διότι ουδε- 

μίκ άνεδΐίκνΰε.το πλεινοψηφίκ· .
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ΌΓαρφήλδ ήν δπάδδς τού Sherman, καί πολλάκις έλαβε τον λόγον 
δπως υποστήριξή αυτόν* γεγονός δέ εξαιρετικόν έν συνελεύσεις έν ή ό αν
ταγωνισμός έξήγεφε ζωηρότατα τά πάθη, ήτο οτι πάντοτε μετά μεγί
στου σεβασμού ήκροώντο αυτού’ τούτο ήν δείγμα πρόδηλον τής δημοσίας 
ύπολήψεως καί τιμής %ζ παρά πάσιν απήλαυεν, καί έκφανσις ότι οί δη
μοκρατικοί οΰκ ήδύναντο είς τάς των συμπολιτών ψήφους προτείνειν δη- 
μοτικωτερον όνομα. Ή ίδέα. αυτή αύτομάτως καί συγχρόνως πάντοθε.ν 
άνεφύη. Έπιστολαί, τηλεγραφήματα, εφημερίδων άρθρα πανταχόθεν συν- 
έρρεον έπαναλαμβάνοντα : «έκλέξατε τόν Γαρφήλδ'»—'Η «φωνή λαού» 
ηκούσθη υπό τής συνελευσεως, Απαυδησάσης δλοκλήρους ήμέρας έπανα- 
λαμβάνειν την αύτήν μυστικήν ψηφοφορίαν, διδσΰσαν Αείποτε τήν αυτήν 
των ψήφων διανομήν. Οί τρεις Ανταγωνισταί έγκατελείφθησαν· δ δέ Γαρ- 
φήλδ Ανέκηρύχθη ύποψήφως τοϋ δημοκρατικοί) κόμματος, και έν βραχεί 
έξελέγη πρόεδρος διά μεγίστης πλειονοψηφίας. ' "

■ · : . Γ . '
, I · '· - · · ·■

Άναλαβόντα τήν.ύπερήάτην Αρχήν κατά τό εαρ του 1881, τό άπο« 
τρόπαιου Ανοσιούργημα ’, τό ρ.ίψαν αύτόν έπί κλίνης δδυνών, ούκ Αφήκεν 
,αυτόν δεϊξαΐ οίος ήδύνκτο Αναφανήναι ώς άρχων της πολιτείας. Ούχήτ- 

τον ό πρώτο; αυτού λογος Απε,βλεψεν είς τό συστήσαι τήν Αντικατάστα- 
:σιν φής. διαίτης Αντί τής βαρβάρου χρήσεως τ* βίας, όπως τάς διεθνείς 
έριδας διαλυν]· μία δέ των πρώτων ,αύτοϋ πράξεων ήν τό προτεϊναι τγϊ 
Ευρώπη όπως νομισματικήν ένωσιν μετά της ’Αμερικής ποίηση,πρός πλείονά 
ευκολίαν των εμπορικών τών δύο ηπείρων συναλλαγών. 'Ο φίλερις παΐς 
(fighting boy), δ έν ταΐς μάχαις δοξασθείς στρατηγός, ούδέν άλλο έπόθει 

καί έ.κηρυττε.ν ή τήν ειρήνην. 'Ως.πάντες οί οξυδερκείς ’Αμερικανοί, έπε- 
θυμει δούναι. σύνθημα τή μεγάλη δημοκρατία τήν ίεράν τοϋ εύαγγελίομ. 

ρησιν. «Μακάριοι οί είρηνοποιοί, ,δτι αυτοί κληρονομήσουσι τήν γήν.»
Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι διατηροϋσι στρατόν μόνον δπως τηρη τήν τά- 

ξιν έν/τρίς συνόροις, καί έ'χουσι περί τάς 20 χιλιάδας άνδρών διά 51 εκα

τομμύρια ψυχών. Καί όμως, διά τοϋ ετησίου περισσεύματος τών εσόδων, 
ύπερβαίνοντος τό ή'μισυ δισεκατομμύριον φράγκων, ήδύναντο άναντιρρήτως 
πολυάριθμα έξοπλίσαι συντάγματα εύκολώτερον ή τά πλεϊστα τώνΕυρω

παϊκών κρατών· ?άν δέ μή πράττωσι τοϋτο, ό λόγος έσ.τίν ή ,φρόνησις 
καί ούχί ή φειδώ. Παρά τών έν Άγγλί<γ προγόνων έκληρονόμησαν τήν πετ 
ρτοίθησιν ταύτην δ.τι πολυάριθμος, στρατός καί δημοκρατικοί θεσμοί είσι

, -Η ?Λγ.ματ'!ίί “δτξ?ζΙΛη!ί·?®'βύ®’5 τεύΧΕ! tSJ« Revue des Deux Mondes, tfi α’Όχτω- 
οΓΕΙ>τα \,^Οο9Λ εΐ! Χω?Λστο’' φυλάδων Οπό το5 «.«χ.χρ,μέ,ου 'σνγγρχφϊως 

(χιταγλωττιοΟίν εις πολλας γλωσσά;.—(Σημείωσις το 3 μεταφραστοΟ). Γ I Ν' Τ’* * .
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πράγματα Ασυμβίβαστα, καί τό έν Αποκλείει τό <τερον.^« ·βάσις πής μέν 
στρατιωτικής δυνάμεώς έστιν ή αυθεντία, τών δ’ ελεύθερων πολιτειών ή 
έλευθέρα. συζήτησις. Κάιρου προϊόντος, αί δύο αύται έναντίαι Αρχαί μοι
ραίος συγκρουσθήσονται. 'Όπου Αν ύπάρχη μεγάλη στρατιωτική δύναμις, 
ζό κοινοβουλευτικόν σύστημα μόνον έπιεικείας χάριν ύφίσταται. Ευθύς ως 
έπέλθη. μέγας κλονισμός, τήν κοινωνίαν Ανασείων, δ άρχων. τής πολιτείας 
δύναται πραξικόπημα τολμησαι ώς τό τής 18 δμιχλώδους (Brumaire), ή 
καί τής 2* Φεβρουάριου 1851. Κατά τήν έποχήν τού άποχωριστικοΰ πο- 
λέμου 'διάσημοι Εύρωπαϊοι συγγραφείς, έπισκεπτόμενοι τάς Ηνωμένας 

Πολιτείας, ένόμιζον διοράν όπισθεν τών ενός καί ήμίσεος εκατομμυρίου 
λογχών, άπασαν τήν χώραν τότε καλυπτουσών, τήν σκιάν προσεγγίζοντος 
Καίσαρος. Αί προόψεις αύται ουδόλως έπηλήθευσαν,καί δ στρατός Απελυθη. 
Οί έξοπλισθέντες,’ίνα τήν τής Πατρίδας Ακεραιότητα προφυλάξωσι πολΐ- 
ται, Ανέλαβον τάς συνήθεις αυτών ασχολίας έν τ$ πολιτικφ βιω. Ουδέ

ποτε δετό τής έλευθερίκς μέλλον έφάνη στερεώτερον ή έν τφ παρόντι 
καιοω. ’Επειδή δέ, ενόσω ή ομοσπονδία μένει ηνωμένη, ούδέν ξένον κρά- 
τος "δυνησεται είς κίνδυνον καταστήσαι τήν ίσχυράν δημοκρατίαν, τήν 
όλην ήπειρον κατέχουσαν, έπί μακρόν έ'τι χρόνον τής έξαιρετικής Απο·* 

λαύσεται ευδαιμονίας^ τοϋ ^.ή έ'χειν χρείαν πολλοϋ μονίμου στρατού. Ό 
κίνδυνος τοϋ καισαρισμού τότε μόνον έπιφανήσεται, δτε οί τοϋ εσωτερι
κού βάρβαροι, οί ύπό τού Μακώλαϋ προαγγελθεντες, Αναγκάσουσι τήν κοι
νωνίαν‘δπως: δπλισθή πρός άμυναν, ήτοι δτε ή Ανισότης τών κοινωνονικών 

τάξεων καταντήσει ύπέρμετρος, καί δτε ή χωρά, απασα κατεχομενη, ούτ 

κέτι πλέον.παρέξει τόπον τοίς νεωστι ελθοΰσιν.
"Όσφ τις κάλλιον Αναγνωρίζει τόν τοϋ Γαρφηλδ χαρακτήρα, τόσιρ μάλ

λον σέβεται καί θαυμάζει αύτόν. Ή ύψηλή διανοητική έκπαίδευσις, συ-, 

χνάκις λέγεται, σπανία εστίν έν ’Αμερική. Τοϋτο πλάνη εστιν. Εν ω εν 
Ευρώπη ή παιδεία καί ή εύπορία συμπαραδίδονται οίονεί κληρονομικώς,· 
έν’Αμερική πλειοτέρους άνδρας πλουσίους και απαίδευτους δυναται τις 
ίδείν,- ώς έντός δλίγου χρόνου χρηματισαμένους καί έκ τούτων τών νεό
πλουτων συμπερκίνεται: ΤΙ φιλομάθεια, καί ίδίως ή φιλομουσία, Απ’έναν- 
τίαςείσί γενικαί έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις1 δ φιλολογικός ένθουσια- 
σμός, δ παρ’ ήμΐν τήν έποχήν τής μυθοπλαστίας χαρακτηρίσας, καί ο με- 
τέπειτα τόσφ. παραδόξως ψυχρανθείς, είσετι ευρηται πέρα τοϋ Ώκεανοϋ., 
Σχεδόν πάντες οί συντυχόντες μοί ’Αμερικανοί είχον τον Αγαπητόν αό- 

τοϊς ποιητήν, συχνάκις τόν Burns ή τόν Longfellow, ων ασμενοι του; στί
χους Απήγγελλον. "Οσον καιρόν ό Γαρφήλδ ύπεξαιρεΐν ήδύνατο τών πολυα- 

σχόλων τού δικαστηρίου ή τής Βουλής έργων, αύτόν άνηλισκεν υπέρ τής 
Αναγνώσεως, ήν πολλάκίς έπί πλεΐσ,τον τής νυκτός παρετεινεν. Ηρεσκιτο 
τούς αρχαίους ποιητάς έπανειλημμ.ενως άναγινωσκειν Κατα τας εκστρα-
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τείας,.. έφερε πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ, έν τώ θυλακίω του, τόν "Ομηρον’ δ 
Mason διηγείται δτι εσπέραν τινα, προ πολλοΰ ·ίίδη της τοϋ μεσονυκτίου 
ώρας παρελθούσης, τον Γαρφηλδ εύρεν έξαλλον χαράς, διότι κατ’ εκείνην 

την στιγμήν έν τινι 'Έλληνι συγγράφει άνεκάλυψε νέας περί Περικλεούς 
και ’Ασπασίας λεπτομέρειας’ και έβουλεύετο μάλιστα άκριβολογίίσαι την 
των έπιφάνών εραστών ιστορίαν, τοϋ Άβελάρδου και τόίς Έλόίζής, του 
Δάντου καί τ'ης Βεατρίκης, τίίς Λαύρας και τοϋ Πετράρχου’ καί όμως τότε 
είχε την κεφαλήν πληρη άπειρων άριθμών, ούς προς μικροϋ έξητασεν ώς 
πρόεδρος της τοϋ προϋπολογισμού επιτροπής. Πολύ έχαιρεν άναγινώσκων 
μυθιστορήματα, μάλιστα τά τοϋ Dickens, καί ούδέν έξεδίδετο έχον αξίαν 
τινα, χωρίς τοϋ σπεΰσαι καί άναγνώσαι αύτό. Την γαλλικήν έξέμαθεν ΐνα 
έντελώς σπουδάση την πολιτικήν καί οικονομικήν ιστορίαν τ·ης Γαλλίας 
συγχρόνως δέ ΐνα άπολαύη μείζονα ηδονην άναγινώσκων έν τφ πρωτο

τυπώ τούς μεγάλους αυτής συγγραφείς. Πρόεδρος τοϋ έν Washington φι
λολογικού Συλλόγου, ηδετο συνάγων περί την λιτήν, άλλα φιλόξενον τρά
πεζαν αύτοΰ τούς διακεκριμένους άνδρας, ’Αμερικανούς ξένους· τότε η 
δμιλίκ του -/jv πληρης χάριτος άμα καί διδαχ’ης, καί οί λόγοι αύτοΰ βα- 
θεΐς καί κομψοί- δΓ άκριβοΰς καί τερπνού ρήματος έκρινε το νεοφανές βι
βλίου, τό συμβάν της ημέρας, η άρχαίους συγγραφείς, ών η άκριβης καί 

πίστη αύτοΰ μνημη έπέτοεπεν αύτφ άφηγεϊσθαι έν ωρικ εύθέτφ τά δόγ
ματα καί τάς ιδέας.

«Ούδείς, λέγει ο πρόεδρος Hinsdale, έχει τοιαύτην ρητορικήν δεινότητα, 
θαυμ.κστη δέ έστι καί η της διαλεκτικές άναλύσεως αύτοΰ δύναΐΛίς* κέ- 

κτηται το φιλόμυθον καί το αύτόματον τοΰ σοφού’ άναγινώσκει μετά τοΰ 
ζήλου της μεγαλοφυΐας, ποθούσης τά πάντα είδέναι* πειράται είσδύειν 
εις πάντα τά είδη των άνθρωπίνων γνώσεων. Τά προϊόντα της ποιησεως, 
της μυθοπλαστίας, της τέχνης, της φαντασίας ύφ’ δλας αύτ-ης τάς όψεις 
καταθέλγουσιν αύτόν. Μάλιστα δέ άρέσκεται έξετάζων τά τές φιλοσο
φίας άπόκρυφα ζητήματα. Παρακολουθεί πιστώς πάσαις ταΐς έπιστημο- 
νικαΐς άνακαλύψεσι. Συναθροίζει έν τφ πλουσίφ ταμείφ της. άκαμ,άτου 
αύτοΰ μνημης, πάντα τά της ιστορίας καί της πολιτικές γεγονότα, οΐς με- 
ταδίδωσι το έμψυχον καί το διάπυρον τ·ης έαυτοΰ πεποιθησεως. Το της 
φύσεως αύτοΰ κάλλος ταΐς τοΰ νοϋ άρεταΐς προστίθεται- η καθαρά καρ- 
δία, ή άγαθη ψυχή, η των ηθών άπλότης, η άπειρος γενναιότης αύτοΰ 
άναγκάζουσι τούς γνωρίμους αύτω είπεϊν OTt χαλεπόν εύρεΐν άνδρα τόσον 
άξιον άγάπης καί θαυμασμού».

Ουδέποτε τον πλοΰτον έπεδίωξεν ούδ’ έφρόνει ότι δ τοϋ άνθρωπον προο

ρισμός συνίστατο δλως έν tjj άγρα τοΰ χρυσοΰ. Καίτοι έχων τέσσαρας 
υιούς καί θυγατέρα, ούδέν έποίησεν ΐνα τοΐς τέκνοις αύτοΰ χρήματα κα- 
ταλίπν)- καί όμως, διά της δικανικΰίς αύτοΰ δεινότητος, διά της των
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πραγμάτων γνώσεως τοΰτο ευχερέστερο ν άν ε”η .αύτφ έν χώρςρ ένθα δ 

πλοΰτος έκ της γης, ούτως εΐπεϊν, άνκβλύζει. "Ο,τι έκέκτητο συνίσταταν 
ώς κατάδηλον έγένετο, εις μίαν οικίαν έξ έρυθρών πλίνθων εν Washin
gton, καί εις άγροκηπιον έν ττ; πατρίδι αύτοΰ, πλησίον τοΰ Cleveland. 
Έκεϊσέ ήδέως άπεχώρει κατά τό θέρος, καί έπετηρει την καλλιέργειαν 
τοΰ άγροϋ του. Καθώς οί πλεΐστοι των έξόχων της ’Αμερικής άνδρών έτέρ- 

~ , f 9 Λ, Ζ Α. V \ 9 f r$?ετο ττ] εογ^.σ^ των χγρων, [Λε^ν7)[χενος των όσων ττεοι του .αντικεψενου 
τούτου εϊρηκασ.ν οί τ·ης παλαιάς 'Ρώμης δημοκρατικοί: «ούδέν κρεΐττον, 
ούδέν γονιμώτερον, ούδέν ελευθέρου άνδρός άξιώτερον καί ηδιον η η γεωρ
γία». Ή δίαιτα αύτοΰ κομψή, συνάμα δέ άφελης, καί «δμοία τοϊς Κα« 
θαοισταϊς (puritains)»’ ούδέποτε έχρτίτο οί'νφ η οίνοπνεύμασιν* έδόξαζεν, 

ώς δ προκάτοχος αύτοΰ, δ πρόεδρος Hayes, καί πλεΐστοι άλλοι έν ’Αμε
ρική καί έν Άγγλίιρ χρηστοί άνδρες, οτι δέον παράδειγμα τοϊς λοιποΐς 
εαυτούς παρέχειν, καί άπέχειν ποτών ών ή κατάχρησις έγένετο μεγίστη; 

αιτία διαφθοράς καί κάκοηθείας.
Ό Guizot έγραφε περί τών Russell ύψηλην καί παθητικήν σελίδα, «δ 

έρως έν τφ γάμφ»’ σπανίως τό ιδεώδες τοΰτο έπετελέσθη τελειότερου καί 
άγιώτερον η έν τω οόκφ τοΰ Γαρφηλδ. Μόλις ύποστάς τάς τελευταίας 
αύτοΰ εξετάσεις έν τφ λυκείφ William, έγημεν έν Hiram νεάνιδα φιλο
μαθή, συνετήν καί πραεΐαν, την Λουκρητίαν 'Ρουδόλφ. Ούδέν ούδέποτε 
νέφος εΛεσκίασε την τελείαν τκύτην συμβίωσιν. Κατά την τρίμηνον μα
κράν άγωνίαν του, έκάτερος ιδίως έφρόντιζε τίνι τρόπφ προφυλάξαι τόν 
έτερον άπό λύπης τίνος- δ μέν τών άλγηδόνων έκράτει, η δέ τίης ψυχίτ 
κης στενοχώριας αυτής- πλην άμφότεοοι έγκαρτεροΰντες, άπ’άρχης, υπό 
την θεΐαν χεΐρα έ'κυπτον. Άπό ττίς πρώτης ημέρας δ τραυματισθείς είπε 
τοΐς ΐατροϊς. «Μηδέν κρύψατέ μοι- ουδόλως φοβούμαι τον θάνατον έτοιμός 
είμι». Εις τών θεραπευόντων αύτόν ιατρός, δμιλών αύτφ περί της δια

νοούμενης αύτοΰ διακομιδής εις Longbranch, ειπεν αύτφ: «τόσφ καλώς 
έχεις σήμερον, ώστε ευκόλως ύπομενεΐς τόν της πορείας κόπον».

«Ναί, άναμφιβόλως άπεκρίθη, καί ή πορεία αυτή ριρδίως δύναται πα- 
ραταθηναι, καί παραταθηναι μέχρι της άφίξεώς μου εις την αίωνίαν Πα
τρίδα». Την τελευτάίαν ημέραν, βίαιος τ^ς καρδίας σπασμός κατέλαβε» 

αύτόν. Ή γυνή αύτοΰ ηρώτησεν αύτόν «άλγεΐς ;»,.
«Δυστυχής φίλη, άπηντησε, τοΰτο μόνον ταλαιπωρείμε δτι είσέτι ζώ». 

Περί τήν μεσημβρίαν είπε : «Κάλλιστα έννοώ την έμην θέσιν». Μετ’ δλί- 
γον ηρώτησέ τινα έκ τών φίλων του». Φρονείς άρά γε δτι τό όνομά μου 
έζει μικρόν τινα χώρον έν τη ίστορίρ: ;» Ναί δη, άπεκρίθη ούτος, καί μέ* 
γαν χώρον, άλΧ’ έ'τι μείζονα έν τ·ρ καρδίρι της άνθρωπότητος». Ή γηραιά 
του προέδρου μητηρ ζη έ'τι έν τώ Ohio- δτε η'κουσε τόν θάνατον αύτοΰ, 
άνέκραξέν- «έκεΐνος τεθνεώς! πώς έστι δυνατόν! ούδέν κψμοί άπολείπεταΑ.

Τύμιος Ζ’. 6. — Ιούνιος 1883. 34
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51 άποθανεϊν* άλλ? ούχί, δέον ύποκύύαι τφ θείφ βουληματι, κάλλίον -ημών 

ό Θεός γινώσκει, ο,τι καλόν έστιν».
Έν πάσαις ταϊς πράξεσι του βίου αύτοϋ, ό Γαρφηλδ έ'σχε πάντοτεδδή- 

γδν την συναίσθησιν τοϋ καθήκοντος καί τδν πρδς τδ δίκαιον έρωτα- ην 
άλλος Abraham Lincoln, λέγουσι, μετά τοϋ γερουσιαστοϋ G. Hoar, οί’Αμε
ρικανοί, οΐτινες ύπέρμετρον αύτφ σεβασμόν άπονέμουσι. Και τφόντι έστιν 
δ αυστηρός και άκέραιος χριστιανός τ^ς εποχής εκείνης τών «Pilgrim Fa
thers» (τών πατέρων μεταναστών), ποοσεπιλελεπτυσμένος διά της στενό
τατης κοινωνίας μετά τών μεγάλων συγγραφέων τνίς τε αρχαιότητας καί 
καί τών νεωτέρων χρόνων. Άπδ νεαοάς ηλικίας η αγία Γραφή κατέστη 
5 σταθερός αύτοΰ νόμος* άλλ’ένώ οί αύτοΰ πρόγονοι, οί Καθαρισταί, ησαν 
οί άνδρες τνίς Παλαιάς Διαθήκης, ούτος ην δ πρ^ος καί άγαθδς την καρ
διάν μαθητης τοΰ Ευαγγελίου. Έν τφ βίφ αύτοΰ, έπιδοθέντι μόνον τφ 
μόχθφ καί τη άκριβεϊ πάντων τών καθηκόντων αύτοΰ έκπληρώσει, ούχ ευ
ρίσκει τι; ούδεμίαν κηλίδα, ούδέν σφάλμα, ούδεμίαν λειποψυχίκν. Τδ με- 
ταρρυθμιστικδν δημοκρατικόν κόμμα, έφ ου τη αντιπροσωπεία έσεμνύνετο, 

είχεν ούτω την άρχην αύτοΰ έν ταΐ; ύψίσταις καί άγίωτάταις τνίς άρ- 
χαιότητος καί τοΰ χριστιανισμοϋ παραδόσεσι.

Πολλοί διϊσχυρίζονται οτι ή ’Αμερική τών ημετέρων ημερών ούκέτι έστιν 
ο'ία η ύπδ τοϋ Τοκεβίλλη περιγραφεϊσα, καί οτι η ηθικη αύτης στάθμη 
ένέδωκεν. Άλλ’άρά γε στηρίζεται η κρίσις αυτή έπί τών δρωμένων έν τω 
τνίς Νεκς Ύόρκης πανδαιμονίφ, η έν ταϊς πόλεσι τοΰ Farwest, ταϊς καθ’ 
ημέραν έκ της έρημου καί τνίς βαρβαρότητας άναδυομέναις ; "Οπως δήποτε 
καθόσον τοΰτο έ'χεται αλήθειας, δύώ αΐ'τια τοΰτο έξηγοϋνται'. η μετοί- 
κησις, η είσκομίζουσα ίκανδν μεμολυσμένον μέρος έκ τών κατωτέρων τά
ξεων τών Εύρωπαϊκών λαών, καί δ πυρετός της φυσικής άναπτύξεως τοΰ 
Άμερικανοΰ γίγαντος. Έν πρώτοις, εκεί πρδ πάντων πρόκειται περί τ·η; 

/ καθόλου ένεργείας καί έργασίας τοΰ φυσικοΰ πλούτου νέου κόσμου. Πώς λοι
πόν ή τών ύλικών συμφερόντων μέριμνα μη ού δυνησηται γενέσθαι τδ κυ- 
ριώτατον πράγμα, δτε μάλιστα έν τη ημετέρα παλαιγ κοινώνίφ κατέχει 
θέσιν δσημέραι άξιολογωτέραν καί ίδιάζουσαν ; ΤΙ έν ’Αμερική. τη; οικονο
μικές δυνάμεως άνάπτυξις τεράστιόν έστι φαινόμενου, ού έν τη ίστορίφ 
ούδέν ήμϊν δό ξαν παρέχει' οί κεφαλακιωδώς παριστώντες αύτην άριθμοί 
πτοοΰσι την φαντασίαν' ένα μόνον παρέξομαι* πέρυσι κατέστρωσαν σχε
δόν 12,000 χιλιόμετρα σιδηροδρόμων, ήτοι έκεϊ δύο ή'μισυ έτη άρκοΰσιν 
ΐνα συμπληρωθώ σύμπλεγμα έχον ίσον μέκος πρδς δλους τούς γαλλικούς 
σιδηροδρόμους. “Οθεν, πώς έν μέσφ παρόμοιας έπιδόσεως όλων τών της 
ύλη; δυνάμεων, ή τοϋ πλούτου ιχνηλασία πανταχοΰ μη άν άναφανείη ; 
Πλην, εϊτις καλώς διασκοπησει τά πράγματα, ύπδ ταύτην την ένίοτε 

βιαίαν καί θολεράν έπιφάνειαν εύρησει έν ταΐ; πλείσταις οίκογείείαις, βίον
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βοερόν καί ηθικόν, έρρωμένον καί ύγιά, άληθινην φιλοστοργίαν πρδς τάς 

ιδέας τη; άνθρωπότητος καί τη; δικαιοσύνης. Διττή ενέργεια πανταχοΰ 
έπιδοά όπως τδν άνθρωπον αΐρ-ρ άνω τοϋ άπολύτου κράτους τοϋ έγωΐσμοϋ 
καί τών ύλικών ορέξεων' τδ δημοτικόν σχολεϊον καί δ χριστιανισμός. Τδ 
τοΰ Γαρφηλδ παράδειγμα δείκνυσιν ημϊν οποίους θαυμάσιους τύπους δύ- 
ναται έξαγαγεϊν καί έξ αυτών τών πενεστάτων της κοινωνίας στρωμά
των. Νυν δέ, ώς έν τφ καιρφ τοϋ Τοκεβίλλη, έκεϊ ένυπάρχουσιν οί αλη
θείς στύλοι της ’Αμερικάνικης δημοκρατίας. Έν οσφ δέ η έ'νδοξος αυτϊ> 
πολιτεία έγείρει έκ τών ύστάτων τοΰ λαοΰ τάξεων, όπως προάξή αυτούς 
«ίς τά ύπατα αξιώματα, άνδρα; τοιούτου άγνοΰ χαρακτηρος καί προσέτι 
δυνάμεθα είπεϊν, δσίου όπως τοΰ Lincoln καί τοΰ Γαρφηλδ, δύναται άφό- 
βως εις τδ μέλλον άτενίσαι' η στιγμή τών μεγάλων δοκιμασιών εΐσετι 

,πόρρω αύτης κεϊται.
' (ΜεταφρααΟέν ί)Λ0 2τ.· Α. Βλαστού).

EMILE L1VELEYE

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ

ΓΛΩΣ2ΙΚΛΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ’

§ 1, 1. ΙΙροσαρκτεκός.

Έν τοϊς Γεωγραφικοϊς τοϋ Στράβωνος σελ. 201,7'Μειν. κεϊται «καί τδ 

πά προσαρκτ/κά μέρη ,τ^ς Ίβηρίας εύπαροδώτερα είναι πρδς την Κελτικήν 
5) κατά τδν ωκεανόν πλεουσι».
- Έκ τοΰ ονόματος άρκτος παρηχθη τδ έπί τοπικές έννοιας παραλαμ- 
-βανόμενον έπίθετον άρχτιχο'ς, οιον άρχτιχός πό,ϊοι·, αρκτικός κύκλος, κτλ., 
φ ίσοδυναμεΐ μέν σχεδόν πάντοτε τδ άρκτωος, ουδέποτε δέ τδ «ρχτειος 
άρκειος. Λέγεται δέ καί κατά σύνθεσιν άτταρκτικός πρδς δηλωσιν τοϋ 
καταντικρύ της άρκτου κειμένου, οίονπαρά Ψευδαρτστοτέλεί περί Κόσμ.'2 

«δ δ’ύπδ γην άεί κατακέκρυπται κατά τδ νότων άνταρκτικός καλούμε
νος» καί παρά Πλοότάρχφ Ήθικ. σελ. 888, γ' «δ ·δέ άτταρκτικός’ τέ καί 
αφανής» καί παρά Διονυσίφ τφ 'Αλικαρνασσεϊ 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 246 «τά- 

■πεινοΰταί δ’άπδ τών νοτίων δ καλούμενος άτταρκτικός κύκλος» καί παρά 
Διογένει τφ Λαερτίφ Ζ', 155 «πέμπτον άτταρκτικότ άφανη» και έν τόϊς 
είς Ίλιάδα· Σχολίοις Τόμ. Λ', σελ. 197,3 «δ δέ άντικείμενος τόύτω κύ

κλος άτταρκτικός καί- άφαυης καί νότιος καλεϊται». Πρβ. καί Γάλην. Τόμ. 
ΙΘ'-j σελ, 270 καί 296· *

’’ ■*Βαρνασσ-ο!» πίνακ»; τών κίμιχό[ΐίνων';τ<3ν“ϊόμων Α’-Δ'’'(1'877-1880-). ” ;
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ΆΠ’ έπίθετον χροσαρκζικός ούδέποτ’ Γσως ύπήρξεν ..έν τή Ελληνική 
γλώσση· νομίζομε» δτι έγράφη μέν ύπδ τοϋ Στράβωνος «τά προσάραζα 
{Λερή», μ?τεβλήθη. δ’ ύπδ τών βιβλιογράφων εις τδ προσαρκζικά έχόντων 
έ’ναυλον τδ άπλοϋν έπίθετον άρκτιχά. Φέρεται δέ καί έν σελ. 124,5 κατά 

τινα τών άνςιγράφων «τών εφεξής προσαρκτικων ριερών» άντί τοϋ προσ- 
apw’wr (’Ίδε Κοραήν Σερά/?. Τόμ. Δ’, σελ. 42).

ΙΙολλάκιςδ’ δ Στράβων ποιείται χρήσιν τοϋ επιθέτου προσάρκτιος,οΐον 

σελ. 84,26 «ταϋτα γάρ πάντα προσάρκτιά έστι». σελ. 89,12 «τις Ινδι
κής τά προσάρκτιά μέρη». σελ, 111,4, «τδ γάρ προσάρκζιοχ πλευρδν μεϊ- 
ζον». σελ. 138,22 «την προσάρκτιοκ τής Εύρώπης πάσαν». σελ. 278,17 
^τά προσάρκτιά μέρη τών ορών», σελ. 405,7 «και περ'ι τών άλλων τών 
έφεξής προο-ορατ/ω^». σελ. 420,32 «η γάρ προσάρκτιος πάσα—- πεδιάς 
έττιν». σελ. 430,5 «ής προσάρκτιά μέν έστι μέρη τά μεταξύ τοϋ ’Ίστρου 
καί τών όρών». σελ. 436,16 «ή δέ προσάρκτιος και μάλλον», σελ. 580,8 
«προσάρκτιος δέ έστιν επί τη Κωπα'ίδι λίμνη», σελ. 588,1 «εις τδ πηοσ- 
dpxrior μέρος», σελ. 588,9 «και τών Αίτωλών οί προσάρατιοι». σελ. 
717,16 «προσοικοϋσι δ’αύτου τά προσάρκτιά μέρη», σελ. 734,3 «προσ- 

άρκτια άν εί'η τά έθνη ταΰ.τα». σέλ. 734,5 «εις τά νότια μέρη καί τά 
πηοσάρατια», σελ. 735,27 «ή δέ προσάρκτιος έρεινή». σελ. 737,24 «καί 
καθόλου τά προσάρκτιά μέρη», σελ. 740,19 «.προσάρχτια δέ έστι τά ύπερ
κείμενα τής Κασπίας θαλάττης μέρη», σελ. 786,30 «τδ μέν προσάρκτιοτ 
πλευρόν». σελ. 874,25 «τά δέ προσάρκτιά τφ Περγάμω». σελ. 950,9 «τά 
μέν προσάρατια μέρη συνάπτοντα έ'χουσα τή Τραχείη Κιλικίη». σελ, 

971,28 «την ορεινήν καί προσάραήοα». σελ. 1010,9 «τά δέ προσάρκτιά 
γά μέν προς εσπέραν Βάκτρια». σελ. 1068,7 «τδ μέν προσάρκτιοκ πλευ- 

ρόν». σελ. 1071,5 «περί της προσαρκτίου καί έρημης»,
. Άπαντά δέ καί παρά Δίωνι τφ Κασσίφ ΝΕ\ a', 3 «ρεϊ δέ έκ τών Ουαν- 
δαλικών όρων καί ές τον ωκεανόν τδν προσάρκτιον πολλφ μεγέθει έκδί*· 
δωσι» καί παρά τφ ’Ιωσήπφ ’ίουδ. Πολ, Α\ ζ , 3 «αύτδς δέ κατά τδ 
προσάρκτιον κλίμα τήν τε τάφρον έ'χου καί τήν-φάραγγα πάσαν». Άν δ* 
έγράφη ύπδ τοϋ Ίωσήπου κΛίμα ή κ-llua δέν είνε καιρδς νϋν νά έξε- 
τάσωμεν. ;

Ώς δ’ό πρδς άρκτον κείμενος ή τετριμμένος έλέγετο ύπδ τών 'Ελλή

νων προσάρκτιοσ, ούτω καί ο πρδς εσπέραν εκαλείτο προσεσπέριος· 'Ομοίως 
τούτοις εΐνε.έσχηματισμένα τδ ύπάρκτιος κα,ί τδ άπάρκτιος καί. τδ 

σπέριος καί τδ ίπεραότιος, Έκ τοϋ πρύς βορραν συνέστη τδ ,πρόσ^ορρος, 
ως έκ τοϋ κατά jSoppar τδ κατάβορρος. Πρβ. καί ύπερβάρεος καί προσεωος, 

προσεσπτριος, Σκύμν·, Χϊ· 157 «προσεσπερίονς δ’Αίθίοπας οίκητάς έ’χειν 
λέγουσιν αυτήν». Πολύβ. σελ. 2,27 Ούλσχ. «τά μαχιμώτατα γένη τδν 

προσίσπτρίωτ έθνών» καί σελ. 396,30 «συνήπτουσα τοϊς περί τάς έσχα- 
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τιάς κατοικοϋσι τών προσεσπερίων ’Αχαιών» καί σελ. 994,30 «τών κατά 
τήν Ευρώπην προσεσπερίων εθνών απάντων». Διονύσ. Άλικ. 'Ρωμ. Άρχ. 
σελ. 36 «είς τά προσεσπέρια τής Ευρώπης» καί σελ. 68 «πάσα ή προσ'- 

εσπέριος Ιταλία» καί σελ. 246 «τά έστραμμένα πρδς τάς άνατολάς ήγε- 
μονικωτέραν μοίραν έχει τών προσεσπερίων ι>. Διόδ. Σικελ. ΙΔ\ λδ', 2 «έν 

τοϊς προσεσπερίοις λεγομένοις Αοκροϊς». Στράβ. σελ. 34,9 «έν τοϊς προσ- 
έσπερίοις τόποις τήν πλάνην τφ Όδυσσεΐ ποιεϊν» καί σελ. 442,26 «τδ 
δέ προσεσπέριον Λέλεγας» καί σελ. 478,15 «κλειομένη τοϊςπροσεσπε
ρίοις τής Βοιωτίας καί τής Μεγαρικής τέρμοσι» (Πρβ. καί σελ. 612,5 καί 
750,12). Παρατηρητέον δ’ δτι ό πολύς Κόβητος μεταβαλών (Παρατηρ. 
εις Jior. Ά.Ιικ. σέλί 40) τδ έστραιισένα εις τδ τετρααμένα Sv τε τω 
πάράτέθέντΓ χωρίφ έκ τής 'Ρωμαϊκής’Αρχαιολογίας Διονυσίου τδϋ■‘Αλί· 
κάρνασσέως καί έν τφ κειμένφ έν σελ. 2114 έπιφέρει «et saepe in sitnili re 
idem error tollendus». Ούκ ολίγα παραδείγματα έ'χομεν συνειλεγμένα τοϋ 
έστράφάαι πράς τι (ή επί zij, λέγει δέ και δ 'Ησύχιος «Τέτραπται: έ'στρα- 
πται» καί «Τετραμμέναι: άπεστραμμέναι, πρδς αυτούς τάς δψεις έχου- 
σαι». Άλλ’ άζριβώς περί τοΰ πράγματος θά διαλάβωμεν άλλαχόΰ ποιού

μενοι διεξοδικόν λόγον περί τών ρημάτων τρέπω καί στρέφω. Έν τοϊς Ε
θνικοί; Στεφάνου τοϋ Βυζαντίου σελ. 98,11 φέρεται «’Έστι καί φρούριον 
τής Κυζικηνής άπέχον τής προσεσπέρου θαλάσσης ώς άταδίους Ν’», δπερ 
μεταγραπτέον ί'σως προσεσπερίου, εί καί δύναταί τις νά συνηγορήσή αύτφ 
παραβάλλων πρδς τδ κείμενον παρά τω Σοφοκλεΐ Οΐδ. Κολ. 1059 «ή που 

τύν έφέσπερόν κτε.», άνθ’ού γράφεται ύπό τινων έφ1 έσπεροκ. Έπί χρονικής 
έννοιας έλέχθη ύπδ τοΰ Θεόκριτου «τά δέ μάλα ποθέσπερα Ίίάντ’ άριθ- 
μεϋντι» (Είδ. Η', 16) καί «ή πφ ψε κρύβδαν τά ποϋέσπερά πάσας άμέλγεις;» 
καί «αί τά Μίκωνος αϊεί φοιτώσαι τά ποθέσπερα ραγίζοντί» (Είδ. ΔΖ, 3 

καί Ε', 113). Πρβ. καί άκρέσπερος και άρχέσπερορ (καί ar έσπερος καί 
ζριέσπεροςβ. Ό Άρήνσιος έξέδωκε παρά τφ Θεοκρίτφ ποθ' εσπερα. ϊΐέρί 
τοϋ άπλοΰ επιθέτου έσπερος καί έσπέριος θά εΐ'πωμεν τά δέοντα έτέρωθιι 

ύπαρχζιος. Πλούτ. Map. ΙΑ', 6 «άπδ τής έ'ξωθεν θαλάσσης καί τών 
ύπαρκτίων κλιμάτων» καί Σερτωρ. ΙΖ',4 «τρεφόμενος τ·η τών ύπαρκτίω? 

άνεσέι πάγων»,
άπάρκζιος. Αυκόφρ. 27 «άπαρκζίαις πρηστήρος αίθωνός πνΟαΐς». Σχολ, 

«Τόϊς γάρ άπδ Τροίας πλέουσιν εις Έλλάδά φορδς και ούριος άνεμος άπάρ- 
κτιΟΣ βορράς». Τζέτζ. «’Απαρκτίαις πνοαϊς: ταϊς άπ’άρκτου πνεούσαις’ 
τοϊς γάρ άπδ Τροίας πλέουσιν εις Ελλάδα φορδς καί ούριος άνεμος δ άπάρ~ 
κτΙΛΣ βορράς». ’Ορθότερος πάντως εϊνε δ παρά τώ 'Γζέτζη τύπος, ού πολ- 
λάκις γίνεται χρήσις έν τ$5 Ελληνική γλώσση έπ’ άνέμου. Πρβ. έγχοΛ- 

πίας, έκκεφίας, έτνβρίας, χυρεαζίας, φοιτικίάς, έΛΛήσπύνζΙας, όΐύρπίάς^ 
pzpvporleiPf έτησία,ι' έ'τι δε βράσκίΆς καί χαίχίας. ’Ολίγους δ* Γσως 'λαν^ 
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©xvst τδόπδ τοϋ Άριστοφάνους πεπαιγμένον (Ίππ. 43?) «ώς θ5ΐθς'$δη« 
χ,αικίας ·ί νοχοφακϊΐας πνεΐ». Πλημμελώς έ'χει ή βύρισκοαένη ένίοτ’ έν τοϊς' 
βιβλίοις τών παλαιών παροξύτονος εκφορά της πληθυντικές γενικές 

άπαρχτίωχ, ούδαμώς δ’ εύλογον φαίνεται νά νομ.ισθ·ρ έμφερης τη έτησίωχ. 
Ό Ευστάθιος γράφει έν ταΐς εις "Ομηρον Παρεκβολαϊς «Ή δέ άρκτος οτι 
μετά τοϋ Τ λέγεται δηλοϊ δ γρχψχς ούτως’ άρκτον, ούχί άρκον. Τον μέντοι 
άνεμον άνευ τοϋ Τ άπαρχία? διά τδ εΰφωνον και τήν έκεϊθεν πνοήν άρ- 
κιον» και «"Οτι δέ ού μόνον άρκτος τδ ζφον λέγεται σύν τφ Τ αλλά και 
άρκος διά μόνου τοϋ Κ διείληπται και αλλαχού καί ώς τά άπ’αύτέί 
δ.ίχα τοϋ Τ έν πολλοΐς εύοηται δι* ευφωνίαν δθεν καί άρζιλοι τά τών 

άρκτων εί'τουν άοκων νεογνά — καί άπαρχίας άνεμος, ώς έν ρητορικω κεΐ-; 
ται λεξικφ, και ή αύτοϋ πνοή άοκιος» (σελ. 1156,17 και σελ. 1535,14. 
Πρβ. καί Βεκκ. Άν. σελ. 445,13). Λέγει δέ καί δ Ησύχιος <ΣΛ-ζαρκΐαχ. ' 
ούτώς άνεμος». Άλλ’δ Φρύνιχος άποφαίνεται έν τ-ρ Σοφιστική Προπαρα- 

σκευγΐ σελ. 19,22 «Άπαρκτίας: μετά τοϋ Τ, ούκ άπαρκίας". Πρβ. ργα- 
τρια-ρ>ατγ/«, κτλ., περί ών άλλαχοϋ. Κακώς τδ είρκιος (πνοή) ύπέληφθη 
παραγωγόν τοϋ ονόματος άρκος, συγγενές 3ν τώ ρηματι άρχει?, περί δέ 
τοϋ &ρχι1οι-αρκηΛοε διέλαβέν δ Ναύκιος έν τη συναγωγή τών λειψάνων 
Άριστοφάνους τοϋ Βυζαντίου σελ. 111 καί 115. Κομψότατου δ’είνε τδ 
τοϋ Άσωπίου ( Είσ.ΈΛ.Ι. Σνντ. σελ. 706, § 43) «ουτω καί εις τδ βηρΐο? 
ilπαρά γράμμα = εί ΜΕΝ έλειπεν έν γράμμα τδ όποιον υπάρχει έκ πε- 
ρίσσοϋ, $σο θηρίον (Μάρκος, άρκος = άρκούδα)». Πρβ. Κοραην Προάρ*. 
σελ. 361 καί Στράβ. Τόμ. Δ', σελ. 218.

υφεαπέριος. Διονύσ. Περιηγ. 450 «η'τοί μεν κατά μέσσον ύγεσπεγίωχ ς·'Λ“ 
λάων έσχατόωντα Γάδειρα φαείνεται ά.νθρώποισι». Φέρεται καί γραφή ίγ- 

εσπερ!(<>τ. Τοϋ βραχυτέρου τύπου εύρίσκεται χοησις έπί χρονικής έννοιας έν 
τη Παλατίντ) Άνθολογίη Ε', 305 «κούρη τίς μ’ έφίλησεν ΰφέσπερα χείλε- 
σιν ύγροϊς.» Σημειωτέου δ’ δτι δ Ναβέρος (Λίζημ. 1876, σελ. 345) άντί 
τοϋ φερομένου παρ’Ήροδότφ Γ', 71 «ην ύπερπέση η νϋν ήμερη» εί'κασεν 
β^ν νπεσπερος η ή νϋν ήμέρη». "Hate’άοεσκόμεθα τγ μεταβολή παύση.

ύπερνόΐίος. 'Πρόδ. Δ', 36 «εί δέ είσί τινες υπερβόρεοι άνθρωποι, είσί καί 
■νπερτύτιοι άλλοι». Στράβ. σελ. 81,4 «τοϋ γάρ Ηροδότου μηδένας ύπερ
βόρειους είναι φήσαντος, μηδέ γάρ ύπερνοτίουε, γελοίαν φησίν είναι την 
άπόδειξιν καί δμοίαν δ ’Ερατοσθένης τφ σοφίσματι τούτω, εί' τις λέγοι μη
δένας είναι έπιχαιρεκάκους, μν,δέ γάρ έπιχαιραγάθους’ κατά τύχην τε εί

ναι καί ί'Λερνοζΐους·Β. Διονύσ. Περιηγ. 151 «η μέν υπερνοτίη, τ-ερ τε κλεί- 
ούσι Κάραμβιν» (Πρβ. Βάκιον Ζ7οσ«ιδωζ. σελ. 119 καί Βερνάρδον z/ior. 

ΓΙεγιηγ. σελ. 561 καί 853 καί Βαίριον Ήρόδ· Τόμ. Β', σελ. 371 έκδ. β'). 
, itpMoppoc. Εύριπ.’Ίων. ΤΙ, «προσ^όρροιμ· πέτρας» καί ,937 απρόοβορ- 
ρον άντοον.» Θεόφρ. π. Φυτ. Ίς·. Θ', β', 3 « έκ τών σ,φόδρα προσείλων Kail 
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προσίδργωχ» καί Θ', κ', 6 «έκ τών χειμερινών καί προσβόρρω? καί ξηρών». 

Πολλάκις άπαντγ τδ προκείμενον όνομα έν τοΐς Γεωγραφικοί; τοϋΈτρά- 
βωνος, οίον σελ. 4,!2 «τους άνθρώπους δέ είδε τούς προσβόρρονς μάλιστα» 
καί σελ. 184, 9 «η δέ πρόσβορρος ψυχρά τέ έστι τελέως προς τη τραχυ- 
τητι καί παρωκεανΐτις» καί σελ. 214, 10 «τών τε έσπερίων τόπων καί 
τών προοβύρρω? τών παρά τδν ωκεανόν» καί σελ. 222, 27 «η μέν παρω- 
κεανϊτις· ή ιχρόσβορρος άμοιρε! διά τά ψύχη» καί σελ. 223, 5 καί 30. 
268, 12 καί 31. 270, 21. 381, 26. 480, 25. 689, 12. 712, 24. 733, 
13. 734, 11. 739, 5. 74 2, 10. 800, 29. 898, 28. 899, 2. 932, 7 καί 
.11. ’Ίσως δέ καί έν σελ. 688,29 άντί τοϋ «τδ μέν αύτές άπολείπων πρδς 
floppar, zb δέ μεσημβρινόν» άναγνωστέον πρύσβορρον. Καί άλλαχοϋ δέ 

μετέπεσε τδ πρύαβορροχ εις τδ πρδο βορρά,? (”ίδε Σνειδέρον Θεογρ. Τόμ. 
Ε', σελ. 489). Έν τφ Κριτίη τοϋ Πλάτωνος σελ. 112, β'ή γνησία γραφή 
είνε «τά γάρ πρΛοβορρα αυτής ωκουν», ούχί πρδς βορρά, ώς κεΐται έν 
ταΐς έκδόσεσιν (*Ίδε Κόβητον Μ?ημ. 1875, σελ. 204). Φέρεται δ’ένίοτέ 

παρά τώ Στράβωνι καί δ τύπος προσβόρειοε, οίον σελ. 634, 1 «τοϊς προσ- 
βορείοις μέρεσι» καί σελ. 670, 12 «καί αυτή δ’ έστί προοβόρειοςν καί 
σελ. 717, 28 «τοϋ Παραποταμίσου τά προοβόρειατ> καί σελ. 732, 14 
«έν τφ προσάορείω μέρει τοϋ Ταύρου» καί σελ. 1034, 19 «έν τοΐς υπέρ 

Έκβατάνων μέρεσι τοϊς προσδομει'οις». Κεΐται δέ καί έν τοϊς Γεωπονικοϊς 
σελ. 158 « καί δυσχειμέροις καί πολυσκίοις (παλισκίοις) καί προαβορείοιηϋ 
.καί. έν τοϊς τοϋ Θεοφράστου σελ. 28 Σνειδ. «η ύλη ή άγρια καλλιών — 
έν τοϊς προσβορείοις ή έν τοΐς προς μεσημβρίαν» καί σελ. 195 «τών εΰεί- 
λων καί ξηρών καί προσ6ορείω?$. Έν τη Διδωτείω έκδόσει τοϋ Άριστοτέ- 
λους Τόμ. Γ', σελ. 88, 2 άπαντά «έν μέν τοϊς προσβορείοις μέλαιναι, έν 
δέ τοΐς νοτίοις έρυθραί», άλλ’ ύπάρχει καί γραφή ετροσάόρροιε, νιν βλέπει 
τις καί παρά τφ Άθηναίφ μνημονεύοντι τά του Άριστοτέλους (σελ. 89, α'). 
Σημειωτέου δ’δτι είνε μέν παρά τφ Άριστοτέλει Τομ. Γ', σελ. 421, 43 

Διδ. γεγραμ,μένον κατά τδν Βεκκηρον «λιθωδέστερα τά έν τοϊς πρύς flop· 
ράχ τών πρδς νότον», άλλά τάντίγραφα έ'χουσι καί προσάόροις νίτοι προσ- 
βόρροιο. Έν τοΐς Εθνικοί; Στεφάνου τοϋ Βυζαντίου σελ. 356, 12 άντί τοϋ’ 
«Κκπαδοκία: χώρα τρ Κιλικίρρ πρόσβορρος» έξεδωκεν δ Μεινέκιος έξ άν- 
τιγράφου πρόσγωρος, καθά καί δ Σαλμάσιος εικασεν. Ήμϊν του «χώρα τ$ 

Κιλικί^ προ'σχωρος» άρέσκει μάλλον τδ «χώρα τ-ρ Κιλικίγ πρόσορος.» Τοϋ 
τύπου προσβόρεοο ούδέν άψευδές μαρτύριον έ'χομεν’ κακώς δέ παρά τφ Στρά- 
.βωνι κατά τάς παλαιάς έκδόοεις άνεγινώσκετο «είδε τις παρά τάκλίματα 
γίνεται διαφορά τοΐς προσδορέοες έπί πλέον πρδς τούς μεσημβρινούς» (σελ. 
53, 32). Ό Κορα^ς έσημειώσατο έν τη έκδόσει του Στράβωνος 'Γόμ. Δ*, 

σελ. 21 «Προσβορέοις: γοαπτέον, ώς φέρεται έν πολλοΐς τών άντιγράφων, 
^Προοβόρ,ροις.] η γοϋν Προοβορείοιη^. Έγραψε δέ καί τάδε ό άοίδιμος άνη|> 
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έΰ σελ. 40 «Διαβόρειοι ·.' iv τοϊς άμφιβάλλόμέν'οις έ'ταζα'τοΰ-'δνόματό’ς τήν 
πρόθεσιν, άλλως τε καί πλήν τούτου τοϋ χωρίου Στράβωνος, παρ’ ούδενί 
πω έτέρω των συγγραφέων εύρημένου τοΰ τοιούτου συνθέτου, ώσπερ ούδέ 

τοϋ,. ^zardrzoz, ζ/ζαζε^ύγιοζ, ^ζεώοζ». Ή γνώμη τοϋ Κόρα·?), καθ’ήν ούχί 

αί di Α βόρειοι άλλ’ αί βόρειοι έ^ραψεν δ Στράβων, ένεκρίθη υπό τε τοΰ 
Κραμήρου καί άλλων. Πάρατηρητέον: δ’ οτι πολλάκις εύρίσκεται έν τοϊς 

άντιγράφοις τδ δνομα πρόσβορρος δι’ ένδς Ρ προενηνεγμένον, άλλ’ ή εκφορά 

αυτή εινε άτοπω,τάτη (Πρβ. Σνειδήρον Θεογρ. Τόμ. Ε’, σελ. 489 καί Αο- 
βέκκιον ΠαραΛειπ. σελ. 220 κζ; Κόβητον Μκηρ. 1876, σελ. 228). 'Ο 
Φίλιππος Ίωάννου δρθώς εν σελ. .139 τών Φιλολογικών Πάρεργων έκδόσ. 

β’ έγραψε «τινές δέ τά προσβορ’ ρότερα τής Σκανδίας αύτούς οικήσαι. ύπά- 
λαμβάνουσινάλλ’έν σελ. 279, 132 ύπδ τοϋ μέτρου άναγκασθείς παρέ

λαβε τδ ανελλήνιστου «έτέρωθι δέ πρόοβοροκτα. Ύπδ μοχθηρών καί κακα- 
δα1.μόνων ποιητών έλέχθη χερόνησοχ άντί τοΰ χερρόχτ/σοτ καί κατά συγ

κοπήν χερκήσοιο άντι τοΰ χερροτήοοιο καί γετησαμέκη άντί τοΰ γεττησά- 
yzz'rz? καί. αε~1ήσας άντί τοΰ ρεΛΛήσας καί ύπερβαΛάκτωο άντί τοΰ ϋπερ~ 
βα-ΛΛόκτως καί άλλα τοιαΰτα πολλά, περί ών ακριβώς έτέρωθι. Ού μόνον 
δέ πρόσβοροκ ειπεν δ Φίλιππος Τωάννου χάριν τοΰ μέτρου αλλά καί τού- 

ναντίον βορρείαις σελ· 504 «ψυχραΐς άπαυανθέντα βορρείαιο πνοαϊς». Ώς 
άσύστατον εινε τδ δι’ ένδς Ρ προενηνεγμένον πρόσφορος, ουτω καί τδ διά 
δυο.·, γεγραμμένον βόρρειος. Έκ τοΰ συναληλιμμένου βορράς παρήχθη επί

θετου βορραΐοε, ούχί βόρρειος (Πρβ. Ζαχήοον Disserl. Phil. Hall. Τόμ. Τ', 
α', σελ. 20 καί 30 καί 38).

... χατάόορρος. Πλατ. Κριτί. σελ. 118, β' «δ δέ τόπος ούτος όλης τής νήσου 
πρδ,ς νότον.έτέτραπτο, άπδ τών άρκτων αατάδορρος». Ψευδαριστοτ. Οίκον. 

Α', ς·', 8 «εϊτι δ’ άν ή τοιαύτη κατάβορρος ούσα και μή ίσοπλατής». Έν 
.τοϊς τοϋ ©εοφράστου.φέρεται ού μόνον «έν ταϊς λεπτογείοις καί καταβορ- 
ροις,Ό (σελ. 409) άλλά καί «έν τοΐς καταδορεΐοις καί λεπτογείοις» (σέλ. 
•64). Άπαντ.^ δέ παρ’ αύτφ καί «όσα δέ ΰποπαράδογρα ή έν περίπνω» 

-(σελ. 178), δπερ εις τ.δ ΰποΚΑΤΑόορρα εινε ύπδ το.ϋ Αοβεκκίοΰ μεταβε.- 
■βλήμένον εν τοϊς ,Παρκλειπο.μένοις (σελ. 220). Πρδς τδ ΚΑΤΑβορρος πκ- 
ραβλητέον τδ; ΑΓΑΤΑκοζιαϊος τδ κείμενον έν Κρητική επιγραφή (Έπιγρ. 

Έλλην. Τόμ. Β', σελ. 399, 124) «έπί τδ έςέδριον τδ καζακοζιαΐοκΐ). Ύ- 
ίπάρχει δέ καί έπίθετον ιζε.·Ζίψόόρειο<;, όύ μαρτύρια έχομεν τδ τοϋ. Στρά
βωνος, σελ. 248, 14 «διαφερόντως δ’ εις τδ: πεδίου τοΰτο τδ με^α^ζό’όρεζοτ 

καταιγίζει πνεΰμα βίαιου καί φρικώδες» καί τδ. τοϋ ΊωσήπουΊουδ. 
Πολ. Γςθ', 4 ■«ύπδ την εω.πνεΰμα βίαιου επιπίπτει- μέ.έαμ^όρεζοί’ ύπδ τών 
ταύτή ;πλωϊζομένω.ν παλεϊται».

, ύπερβόρεος·» Ούκ ολίγα ^παραδείγματα, τοΰ δνόματος
δύναταί τις εκ τε τών παλαιών- άάί
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τών μεταγενεστέρων νά καταλέξγ. Στέφανος δ Βυζάντιος γράφει σελ. 650, 

3 «'2/’π#γ6'<>γεοζ: έ'θνος—Ελλάνικος δέ ‘ί'χερβόρειοι γράφει .διά διφθόγγουΐ 
καί σελ. 651,10 «.Πολλοί δέκαί μετά, προσθέσεως τύποι* Έπικνημίδιοι, 
£2Λπ«ρό’ογεοζ, Παραποτάμιοι, ΠροπΟντίς, Παρωκεανϊται» (Πρβ. καί Εύτάθ. 

σελ. 269,. 30). Εσφαλμένη.εινε ή εκφορά ύπερβόρΑΙος, ής έποιήσατο μνείαν 
δ Αοβέκκιος έν τοϊς Παραλειπομένοις σελ. 220. Έλέχθη δέ και τύχη ύπερ* 
βόρεος ύπδ τοΰ Αισχύλού Χοηφ. 373 «μεγάλης δέ τύχης καί ύπερβορέαν 
μείζονα φρονείς». Θηλυκδν 'Τπερβορίς εύρέθη έν τή 'Ρωμαϊκή ΆρχαιολΟ- 
γία Διονυσίου τοϋ Άλικαρνασσέως σελ. 110 «Αατϊνον δέ έκ τίνος Ύπερ* 
βορΐόος κόρης»· Άλλ’ δ Μεινέκιος έδόξαζεν δτι κάλλιον έχέι δ τύπος 

Ύ’πεμύ’ομζ/ϊιίος.. ■
προσε&ος. .Σκαρλάτος δ· Βυζάντιος γράφει έν τφ Λεζικφ της Ελληνικής 

Γλώσσης σελ. 1183 «;Προσεφος (δ, ή), ό προς έω (πρδς άνατολάς), άνα- 
τολικός»καί σελ. 1184 «Προσηφος (ό, ή.) Π. άντι Προσεφος». Προθεΐς 
$ Σκαρλάτος τοΰ τύπου πγοσίώος τδ έρωτηματικδν σημεϊον ώς άμφίβολ,ον 

αύτδν παρέστησεν. Άλλ’ έν· τοϊς Γεωγραφικοϊς τοΰ Στράβωνος κεϊται σέλ* 
63 5, 2 3 «διά τής πγοσίφας· μάλλον παρά την Χαλκίδα καί Καλυδώνασ 
καί σελ. 718,3 «τούς δέ προσεωους τούτων μάλλον Μασσαγέτας καί Σά
κας δνομάζουσι» καί σελ. 960,2 «τδ δέ νότιον καί τδ πγοσεωοα πλευρόν» 

καί σελ* 983,20 «τών προαεφωγ καί ορεινών Ινδών». Τοϋ διά τοΰ Η- 
προενηνέγμένου έπιθέτου δύο φέρονται μαρτύρια, τδ τοΰ Πλουτάρχου θε- 

μις·. Η', 3 «έχει δέ ναδ.ν ού μέγάν Άρτέμιδος έπίκλησιν. Πξ>οαηώάςι> καί 
τδ Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου Ε', νέ, 7 «Ποσειδώνα δέ τδ γεγονδς αίσθότ 
μενον τούς υιούς κούψχι κατά γ·?ίς διά τήν πεπραγμένην αισχύνην, ούς 
κληθήναι προσζ/ωους δαίμονας» (’Ίδε Αοβέκκιον Άγλαοφ. σελ. 1185). 
Πρβ. καί Θεόκρ. Δ', 33 «καί τ.δ ποταώοκ τδ Λακίνιον», δπερ έπί χρονιί- 

,κης έννοιας έκλαμβάνει δ Μεινέκιος ΒονχχΛ. εη\. 250 έκδ. γ’. 'Ομοίως 

τφ πρασηωος είνε έσχηματισμένον τδ χρονικήν o'vvotav έμφαϊνον νχηωββ, 
ού χρ^σις εύοίσκεται παρ’ Άπολλωνίιρ τφ 'Ροδίφ Δ', 841 «ως κεν ύπηφοι 
μνησαίατο νόστον έλέσθκι» καί παρά Κοΐντφ τφ Σμυρναίφ Δ', 111 «αβρά) 

νπηώη έναλίγκιον.» Άνεγνώσθη δέ καί έν τοϊς Άργοναυτικοϊς τοϋ Έευ- 
δορφέως στίχ. 661 «αύτάρ ΰπηφοε λυγρήν έπερήσαμεν αίαν» άντί τοΰ 
επ ήφοι, ώς καί έν στιχ. 486 «έ'νθεν ές Ελλήσποντον άμηφους φέρεν αδ
ρός.» άντί τοϋ ayz’ ήώους. Έν τοϊς 'Ομηρικής έ'πεσι λέγεται ύπηοΐος,’ οίον 
Ίλ. θ, 530 καί Σ, 277 καί 303 «πρι>Λ δ’ νπηοΐοι συν τεύχεσι θωρηχθέν- 

τες κτέ.» καί Όδ. Δ, 654 «ί'δον ενθάδε Μέντορα ,δϊον χθιζδν νπηοΐογτ> 
;καί Ρ, 25 «μή με δαμάσσγ στίβη ΰπηοίην, ώς καί ζ?οζος, οϊον Όδ. θ, 29 
«ή πρδς ζ)οίωζ ή έσπερίων ανθρώπων. Ό Εύστάθιοςγράφει ένταϊςείς 'Όμη- 

;μαν Παρεκβολαϊς σελ. .727,58 «Ίστέον δέ δτι, ώς παντός παντοϊος άλλος 
άλλοϊος, νέος νεοϊος, δθεν καί νεοίη Όμηρικώς ή νεότης, οδτώ .καί ήώς
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ήόος ήοΐος Ίωνικώτερον έξ αύτοΰ δέ ή&ος τδ κοινόν. Ίσως δέ καί, ωστ4$ 
£ως έφος, οδτω καί ήώς ήφοςο καί σελ. 1142,54 «'Ώσπερ άπδ’τοϋ ή 
εως γίνεται δ έφος καί έκ τοϋ $ύ>ς ήφος, οβτω χχϊ M ^ος

■η^ς, ώς άλλος άλλοϊος καί τά τοιαϋτα. Ίσως δέ καί, καθάπερ άγκώνη 
«γκοινη, ο6τω κα'ι ήωος κοινώς καί ήοΐος Ίωνικώς» (Πρβ. κα'ι σελ. 1319, 
20 καί σελ. 1 504,48). "Ομοιον τφ ήοΐος είνε το αΐόοΐος, λέγεται δ’όμως 
^ητωος κα'ι Άργ&ος καί Ληφος, κτλ., περί ών άλλαχοϋ, ώς* κα'ι πεο'ι τοϋ 
Σα^ωος καί Σαπφπός. Έν τφ είς Έρμήν Όμηρικφ "Γμνφ στιχ. 17 φέ

ρεται «ζ)ωοσ γεγονώς μέσφ ή'ματι έγκιθάριζε, έσπέριος βοϋς κλέψεν έκη- 
βολοο ’Απόλλωνος,ΐ) δπερ ό Κόβητος έν τή Μνημοσύνη (1861, σελ. 346) 

μετατυποϊ είς τδ ήοΐος άποφκινόμενος άμα δτι «Συγχεϊ τήν έπικήν καί 
Τραγικήν λέξιν δ Καλλίμαχος γράφων έν άποσπ. 52 : έσπεριον φιλέουσιν 
αταρ στυγέουσιν έφον.» Καλώς δ’ ?σως έχει καί παρ’Ήσιόδφ ν’άναγνω- 
«θί (Έργ. 546 κα'ι Άσπ. 396) ήοΐος άντί τοϋ έφος. 'Ομοίως τφ Καλλι- 
μάχφ εΐπεν ήφος καί ’Απολλώνιος & 'Ρόδιος (Πρβ. Rzach Grammat. Stud. 
9U Apoll. Rhod. σελ. 8 καί 42) καί άλλοι μεταγενέστεροι ποιηταί, Παοά 
τφ Άράτ,φ στίχ. 1024 άπαντά «καί σπίνος ήφΛ σπίζων». Πληαμελώς 
είνε παρά τφ Ήροδότφ γεγραμμένον βιβλ. Ζ', 157 «έπάγων πάντα τδν 

ήφοκ στρατόν έκ τής ’Ασίης». Αβλαβής έμεινεν δ ’Ιωνικός τύπος έν βιβλ. 
Δ, 100 «τάπρδς θαλάσσης τ%ζ ήοίης νέμονται» καί 160 «φεύγοντες πρδς 
τους ήοίονς τών Λιβύων» (Πρβ. Δινδόρφιον VfyoJ. σελ. XXXVII καί Βαί- 
ριον, Ηροδ. Τόμ. Γ', σελ. 683 έκδ. β). Έν τέλει παρατιθέμεθα τδ έν τή 
Είρηνγ τοϋ Άριστοφάνους στιχ. 834 «Καί τίς έστιν άστήρ νϋν έκεϊ Ίων 
δ Χίος, οσπεο έποίησεν πάλαι ένθάδε τδν άοϊύν ποθ’; Β. Ώς ήλθ’, εύθέως 

ίφοτ αύτδν πάντες έκάλουν άστέραο, είς 3 φέρεται σχόλιον «Ίων δ Χίος 
διθυράμβων καί τραγφδίας καί μελών ποιητής· έποίησε δέ φδήν, ής ή 
άρχή· aoior άεροφοίταν άστέρα μείναμεν άελίου λευκοπτέρυγα πρόδρομον». 
Ό Βέργκιος Πο,ητ. Αιρ. Τόμ. Β', σελ. 255 έκδ. δ' έγραψεν άώίοα.

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ *

Αμα έγραψα ταΰτα, καλή μου Έμμα, καί κατέθεσα τήν γραφίδα, ήν 
πρό τινων στιγμών είχον αναλαβη, και ως νικητής στρατηγός ώμολόγησα 
τήν ήττάν μου.Έν τή έξομολογήσει δμως ταύτη, ύπήρχε μείζων δόσις με- 
Δαγχολια, η πικρίας, διότι το παλαιειν άνυψοϊ τδν άνθρωπον άκόμη καί 

*Ίδι σελ. 49 Χβ1129χβ1 229 χ«· 357 καί 453. / , 

Τ0τε, όταν ή μάχη άπολεσθή’ εκείνος δέ μόνον είνε άξιος περιφρονησεως, 
βστις άονούμενος νά παλαίση όμολογεϊται ήττηθείς, πριν ή άγωνισθή.

Ένόαιζον δτι μετέβαλον τδ άλγος μου είς ώφέλιμόν τι καί ώραϊον, 
άπλώς* διότι ύπέταξα αύτδ είς τδ λογικόν, μόνον διότι κατέθεσα αύτδ έπι 

τοϋ χάρτου τούτου, οίονεί διυλισθέν διά τής γραφίδας μου. Έλεγον κατ 
έμαυτόν, ίσως αί άτυχεϊς αύται σκέψεις άρέσωσι τή Έμμφ μου, και τότε 

•ή δυσθυμία μου δεν θά υπήρξε τι ες απαντος κακόν.
"Οσον πλεΐον δύναται νά περιλάβν) τοϋ περιβάλλοντος αύτδν κόσμου ο 

άνθρωπος, τόσω μάλλον άνυψοϋται έν τή συναισθήσει αύτοΰ ώς άνθρώπου’ 

αισθάνεται εαυτόν μέγαν, δτε έπί παντός φιλικού τε καί έχθρικοΰ, του ερ
χομένου είς έπαφήν πρδς αύτόν, δύναται νά έντυπώσ·/) τήν ίσχυράν σφρα
γίδα τής άτόμικότητός του. Ή δυσθυμία μου αΰτη έπήλθέ μοι άκουσιως 
καί πρδς λύπην μου* δμως ήγωνίσθην κατ’ αύτής, καί τή έδωζα άνθρωπι- 

νην μορφήν, μετέβαλον αυτήν εις σκεψιν.
Συγχώρησόνμοι τάς έγωϊστικάς ταύτας σκέψεις. Κατά τήν πορείαν τής- 

αυτή; ήμέοας έπιμόνως καί θηριωδώς γυμνασθείς έπέτυχον νά μεταβάλω 

τήν δυσθυμίαν είς μελαγχολίαν. Έφαίνετό μοι δτι είχον διύλιση τδν κα
πνόν καί κατασκευάσω βξος. . . σύγγνωθί μοι τήν άστειότητα ταύτην. Ή 
μελαγχολία είνε εύμενεστέρκ καί ήττον κακή τής δυσθυμίας’ ιδού δέ τι 

εγρκψχ ύττδ οουτνίς·

«Δός μοι τήν χεϊρα, φιλτάτη,ΐνα σέ αισθανθώ πλησίον μου’δ στρόβιλος 

τής ζωής μέ φοβίζει, θέλω νά μή είμαι μόνος. Αυθαδώς έπεχείρησα, όπως 
άνεύοω τδ άληθές είς τά μάλλον κεκρυμμένα μέρη διά τής μελετης καί 

τοϋ θαυμασμού τών μικρών άντικειμένων’ έν τή ύπερηφανείγ μου ένόμισα 
ότι ανακαλύπτω τά μυστήρια τής δημιουργού φύσεως, άλλ’οί όφθαλμοι 
μου καλυφθέντες ύπδ πέπλου ούδέν πλέον είδον.-Δός μοι τήν χεϊρα, φιλ- 

τάτη, δέν δύναμαι νά είμαι μόνος.
.«’Ανύψωσα, έστρεψα τδ βλέμμα είς τδν ούρανόν, άφ’ου μάτην έπί τής 

γής είχον καταπονήση τούς καρτερικούς οφθαλμούς μου. Ύπερφιάλως άνε- 
ζήτηρα τά δρια τής άπειρου οικουμένης, άλλ’ ή λάμψις τοσούτων ήλιων 
«τύφλωσε τήν δρασίν μου, καί ούδέν πλέον είδον. Δός μοι τήν χεϊρα, φιλ- 

τάτη, έχω άνάγκην σοϋ. t
, »*Η αύθάδης χείρ μου είσέδυσεν έκεϊ, δπου ή φύσις κεκαλυμμενη ουσα
ύπδ αίδήμονος πέπλου κρύπτει τά υψιστκ μυστήρια’ έκεϊ δπου ή ζωή 

έκ τών ερειπίων τοϋ θανάτου γεννωμένη, παρέχει ήμϊν τήν αί'σθησιν του 
πρώτου αύτής παλμού’ άλλ’ ή σιδηρά χείρ μου άπεπνιξε, κατέστρεψε τδν 

τρυφερόν βλαστόν, ούδένα νέον παλμόν είς τδ εξής αίσθανθεϊσα.
τήν χεϊρά σου, φιλτάτη, έπί τοϋ μετώπου μου καί σβέσον τδ καταβιβρώ- 

σζον αύτο πυ?.
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, τ'Όπου καί Sv έστράφη δ νοϋς μου, ΐν’άνακαλύψτ) τδ άληθές, ο~ου καί 

αν έζητησεν ν’ άνευρη, τά τ-ης ζωής μυστήρια, ή όδδς εύρέθη περιπεφραγ- 
μένη* μη δυνάμενος νά Ικανοποιηθώ καί άπαδεχθγ τούς κενούς $χους, δι’ 

ών οί εύτυχεΐς σοφοί έκολάκευον αύτδν, μετά άνωφελ·η καί έμμανη οίγ&~ 
να, όπως θραύση τά διαγεγραμμένα δρια τοϋ άνθρωπίνου λογικού ·ηττηθη 
κεκμηκώς καί άθυμος. — Δός μοι την χεΐρα καί σφίγξον την έμην, ίνα σέ 
αισθανθώ πλησίον μου* έχω ανάγκην νά μη είμαι μόνος.
ν »Ήσθάνθην την παρθένον καρδίαν πάλλουσαν, οΐ δέ παλμοί αυτής άνέ- 
φξάν μόι νέον ορίζοντα' περιβαλλόμενος ύπδ μαγευτικών λόφων καί ευθά- 

λών λειμώνων ή'νοιξα τούς βραχίονας 'ίνα έναγκαλισθώ τον παράδεισον 

εκείνον ... Άλλδ δός μοι, φιλτάτη, την χεΐρα καί σφίγξον έτι περισσότε
ρον την έμην, διότι μόνη η άνάμνησις τούτου μέ φοβίζει ναί, έχω άνάγ- 
κην νά μη αΐσθάνωμαι έμαυτδν μόνον.

»’Αλλά διατί ν’ άναξέωμεν πληγην προ ολίγων ήμερων έπουλωθεϊσαν; 
Καί αυτοί οί ατυχείς τοϋ νοϋ άγώνες, και αύτκί αί ^τται τοϋ άνθρωπίνου 
λογικού διά της άναμνησεώς των, οίονεί διά της άπηχησέως αυτών ίκα- 

νοποιοϋσιν την ύπερηφάνειαν ημών* άλλ’ αί άπελπισίαι της καρδίας εχοό·4· 
σιν άπηχησιν 'ίςν δ χρόνος ουδόλως δόναται ν’άμβλύνγ, άλλ’ ην ενθυμεί

ται τις έσαεί άπείρως άλγών.
«Φιλτάτη, θές την χεΐρά σου επί τΐίς καρδίας μου καί'καταπράϋ-νόν· 

τούς σπασμώδεις αύτ·ης παλμούς. Θέλω νά αισθανθώ. δτι δέν είμαι μόνος».

Καθ’ δλην την χθεσινήν ημέραν μία μόνη σκέψις μ’ έβασάνισε, δίίλα δ·?£ 
η σκεψις τοϋ νά μεταβάλω την δυσθυμίαν εΐ'ς τι ωφέλιμον καί ώραϊον»

Ή φύσις έπλασε την κνίδην και δ άνθρωπος έξηγαγεν έξ αυτής λεπτόν, 
καί έλαφρδν ύφασμα,δι’ού η ωραία Ίνδη σπογγίζει τον ίδρωτα τοϋ μετώπου»

Ή φύσις έδωκεν ισχυρόν δηλητηρίου εις κλιματίδα τινδ τών Τροπικών 
καί δ άνθρωπος εύρεν έξ αύτνΐς μέσον πρδς θεραπείαν τοϋ παραλυτικού. 

; Και ή όργη καί τδ μίσος καί η δυσθυμία δέον να μεταβάλλωνται εις 
δύναμιν άνυψοϋσαν τούς άνθρώπους ύπεράνω τών άλλων. Τδ της λύπης 

άψίνθιον πρέπει νά μεταβάλΛηται δια της ίσχυρκς χημείας της .άνθρωπί

νου θελησεως. εις μέσον θεραπεϋον τάς άνίας τοϋ κοινού όχλου καί τούς 

υστερισμούς τ·ης μεμονωμένης μεγαλοφυίας.
: ’Ήρεμος ύπνος έ'θαψε την δυσθυμίαν μου και τά άλχημικά ενύπνιά μου 
περί μεταβολές τών δυνάμεων, καί την πρωίαν ταύτην σοί γράφω μειδι- 
ών, βλέπων μετ’άτελευτητου χαράς τον κυανοϋν ουρανόν διά τών ύαλων 

τοϋ παραθύρου μου. Χαΐρε, χαϊσε χιλιάκις!

Μεταξύ τών χειρογράφων τοϋ Ού'ίλιέλμου εύρίσκομεν σελίδα άνευ ημε
ρομηνίας, άλλα φέρουσαν μόνον επιγραφήν ; ’

. Πρωία άπρΰίου. . ,
Ήυ.ίκλειστον έχω τδ στόμα,ίνα άνκπνεύσω την ευώδη αύραν τοϋ έαρος, 

ενόμισα δτι αυτή ηψατο τών βελούδινων χειλέων τ^ς "Εμμας μου. ;■ 
"Εδρεψα ίδν καί ένόμισαίδτι τδ λεπτόν εκείνο άρωμα είσέδυεμέχρι τίίς 

καρδίας μου, καί εκεί μοί έκηλε.ι τάς εύαισθητοτάτας ίνας, ώς δτε η ψυ

χή μου αισθάνεται έαυτην πλησίον της ’Έμμας της. ' 3
Προσήλωσα τδ βλέμμα επί τών κυανών πεδίων τοϋ άπεράντου ούρανοϋ, 

καί έφαίνετό μοι, δτι οί κυματόεντες θύσανοι τών νεφών διέγραφον διά 

τών μετασχηματισμών αυτών τδ της "Εμμας όνομα άργυροί; γράμμασιν 

επί κυανοϋ πεδίου.
’Εν έμο'ι αύτφ, έν ταϊς άναμνησεσί μο,υ, έν ταΐς έλπίσι μου δέν ήδυ- 

νάμην νά εύρω ούδέν έτερον, είμη σέ μόνον, καί τδ πάν μοι άνεκκλεί Την 

εικόνα τ^ς ’Έμμας.
Καί αύτα'ι έ’τι αί φίάλαι τοϋ εργαστηρίου μου, αί παραστάσεις τών ει

κόνων μου, τά βιβλία τ-δς βιβλιοθήκης μου μοι έφαίνοντο κάτοπτρα, έφ’ 
ών ·η ”Εμμα επί στιγμήν κατοπτρισθεΐσα κατέλιπε την θείαν αύτ'δς εικόνα.'

’Εν έμοί καί έκτδς έμοϋ, έν τφ κόσμφ τών πνευμάτων καί τϋ.ς ύλης, 
έν άγρυπνίη καί ύπνφ έν τι) χ«ρ? καί τφ άλγει, έν τ·^ είρηνγ καί 
τη δργη δέν βλέπω καί δέν αισθάνομαι είμη έν μόνον, την έμην ’Έμμαν»

"Ανευ* αύτ^ς είμαι ουδέν και άνευ αύτνίς δέν αισθάνομαι έμαυτδν σκε- 
πτόμενον ουδέ ζώντα. Αί υπάρξεις ημών δέν άποτελοϋσιν είμη μίαν καί 

την αύτην ύπαρξιν. . ...... . . ... .· ■· . r .

*11 νΕμμα τω ΟύϊΛι·έ·Ιμ<ύ*

Έν Αονδίνφ τη 47 Ιουλίου 18... .

Αοιπδν καλέ μου Ούϊλιέλμε, πρέπει χάριν σοΰ ν’ άποχωρισθώμεν. ’Ανα
χωρώ εις την Μαδέραν* τδ τοιοΰτον επιθυμεί καί δ γηραιός ιατρός'τοϋ 
πατρός μου. Προ πολλών ^δη έτώνζ·ρ μεμονωμένο; έν τη έ'παύλει-αύτοϋ; 
βρόμπτον δπου χθές μετά της θείας "Αννης έπεσκέφθην αυτόν. Πρδ πολλοϋ 
ηδη χρόνου δέν τδν είχον Γδη, άλλ’ έπληροφορούμην παρά της θείας ”Αν-’ 
νης, διότι ώς καί σύ ^δη γιγνώσκεις, εΐνε δ σύμβουλος ημών, πρόκειμένό'ύ» 
περί, σπουδαίας τίνος ύπόθέσεως. Έν αύτφ εύρηται άκτίς τ·ης ζωής καί’ 

Τοϋ. νρϋ τοϋ πατρός μου. .. ·'
. Δέν δύναμαι νά ίδω αύτδν, χωρίς νά αισθανθώ τούς οφθαλμού; μου πλη*' 

ρουμ.ένους δακρύων, καί οσάκις μετά γαλήνιου βρα-δύτητος καί μετά οξεί— 

ας καί παθητικές γλυκύτητος μοί ,άπευθύνει τδν λόγον, συγκινοϋμαι 
σφοδρώς. Elve' όγδοηκρντούτης, άλλ? ούδεμία τών τοϋ γήρατος άσθενειών 
καθιστ^ αύτδν δυσάρεστον καί οχληρόν τοΐς,άλλοις. Τά έ'τη-δέν τώ έχο-

ϊ
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ρηγηταν είμή άτελεύτητον έκλεια» τά δεινά καί τά πταίσματα 
των άνθρωπον καί ένεχάραξαν έπί τοϋ προσώπου αύτοϋ αιώνιον μειδίαμα. 
Ή θεία "Αννα μοί είπενδτι πάντοτε μέιδι? καί δταν άκόμη κοιμαται.Έχει 
τήν κόμην έντελώς λευκήν, μακράν καί καλώς έκτενισμένην. τδ πρόσωπον 
ευτραφές, στρογγόλον καί καλώς έξυρημένον, άναπολεϊ τδν Φραγκλϊνον.

Άφικόμεναι είς Βρόμπτον εδρομεν αύτδν είς τδν κήπον, ένησχολημένον 
εις καθαρισμόν ριάς. Μόλις ίϊών με, έδοαμεν είς ύπάντησίν μου, μέ ένηγ- 
καλίσθ·/), ώς εί ήμην Ουγάτηρ του’ με είσήγαγε μετά τής θείας ’Άννης 
είς τδ σπουδαστήριον του καί πλησίον ε’μοϋ καθίσας', έπί τινα χρόνον έσφιγ
γε τήν μίαν τών χειρών μου διά της ίδικής του καί μετά στοργής βλέπων 
με, έ'λεγεν: ή’Έμμά μας, ή καλή μας Έμμα. Διηγήθην αύτφ λεπτομερώς 
τά τών έπισκέψεών μου είς τούς τρεις χρησμούς τής ’Αγγλικής ίατοίκής 
και πλέον ή άπαξ έμειδίασε. ' .

— Ναί, ναί, φιλτάτη μου Έμμα, πρέπει νά μεταβήτε είς Μαδέραν' 
πρεπεϊ νά διαμείνητε έκεϊ έπί δύο έτη τούλάχιστον, μέχρις 05 έντελώς 
άναλάβητε. Μετά ταΰτα δέ έπκνέρχεσθε είς ’Αγγλίαν, ίνα δοκιμάσωμεν 
την άποκτηθεϊσαν ύγείζν, καί έάν έπί Wo ετέρους ’Αγγλικούς χειμώνας 
δενέ'χομεν ούτε βήχα ούτε κατάρρουν, καί έάν έπιτύχωμεν. νά περιβά- 
λωμεν τα μικρά ταΰτα δστά δι’ ολίγης σαρκδς καί λίπους, τότε ή ’Έμιζά 
τελευταιαν φοράν έξομολογεϊται τφ γέροντι ίατρφ θώμ, καί ούτος συγ- 
χωρεϊ εντελώς τας αμαρτίας, και τή επιτρεπει νά νυμφευθή τδν Ούϊλι- 
ελμον της. Δεν έχει ουτω;

Φίλτατε ιατρέ, εΓθε οί λόγοι ύμών νά ,είνε ιεροί, εί'θε ν’άκούση 
«υτους ό άτυχης πατήρ μου. *

Ναι, δ πατήρ σας μας ακούει καί δταν έγώ έν ένόματι αύτοϋ εί'πω 
ύμΐν «νυμφεύθητε τδν Ούϊλιέλμον» δύνασθε νά πράξητε τοΰτο ,άνευ έλέγ- 
χων τοΰ συνειδητός, μή παραβαίνουσα ούτε τήν ύμετέραν ύπόσχεσιν, ούτε 
τους ύμετέρους δρκους.

— Αλλα καλέ μου ιατρέ, δέν ώρκίσθην είς τδν πατέρα μου οτι ουδέ
ποτε ή'θελον νυμφευθή;
. ~ τθ3ΤΟ S‘VS ή[λεΐς πρέπει νά μή εί'μεθκ
οοϋλοι τών λε^εων, άλλά τής έννοιας αύτών. "Οταν άναλάβητε εντελώς 
την, υγείαν^ σας, ή'θελον έκλίπν; οί λόγοι, ών ένεκα δ πατήρ σας άπ·^τε£ 
παρ’υμών έπίσημον ύπόσχεσιν. Δέν είπεν.άράγε ούτος ύμϊν/δτι έν πάση 
περιπτώσει δέον νά μέ συμβουλευθήτε καί τυφλοί; δ'μμασι άκολουθήσητε 
παν ο,τι ήθελον εί'πν) ύμϊν νά πράξητε; .

— Ναι, ιατρέ μου, καί τούτου ένεκα θά σας ύπακούσω ού μόνον τώρα,
άλλά καί πάντοτε άνευ δισταγμού, άνευ ερωτήσεων, έντελώς έφ’ύμάς 
πεποιθυϊα. .

Ουδέποτε είδον τδν ίατρδν μου έκεϊνον ώραιοτερον καί φαιδρότερου, Έπε*

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ

θύμουν νά φιλήσω, έκατοντάκις νά φιλήσω αύτόν. Ούτος σαφώς μο'ι έδη- 
λου, δτι πκρηγορών με δέν μέ ήπάτα, άλλ’δτι καί αύτδς έτι ήλπιζενοτι 
θά ίαθω, καί δτι ού'τω θά ήδυνάμηννά γείνω σή. Αί εύτυχεΐς αυται λεςεις, 
προφερόμεναι ύπδ στόματος, δπερ μοί έφαίνετο ίερδν μέ μετέφερον είς πα
ραδείσων κόσμον. , , , , , ,

Καί δ καλδς γέρων ένόει τοΰτο· έχων δέ τούς δφθκλμους επι μακρον επ 
έμέ προσηλωμένους, έμειδία μειδίαμα μεστόν δακρύων τοσοϋτον έφερετα 
ποδς έμέ τρυφερώς. Στραφείς δέ πρδς τήν θείκν μου προσέθηκε' , ν 

' — ’Αλλά θά δυυηθή άρά γε δ Κ. Ούίλιέλμος τοσοϋτον χρόνον να πε· 
ριαείνη καί νά ζή έν τοσαυτη άμφιβολί^ έπί τέσσαρα ή πέντε έτη;

' Άπήντησα έγώ έπί τή πρδς τήν θείαν μου. άπευθυνθείσγ; έρωτησει κα. 
έουθριώσα, λίαν έρυθριώσκ ειπον λίαν ταχέως

' — ”Ω ναί! βεβαίως δ Οδϊλιέλμος θά μέ περιμείνγ.
Φίλτατε Ούϊλιέλμε, έπραξα κακώς ύποσχεθεΐσα τοσοϋτον, έγγυηθεϊσα 

περί τής μ·ακρκς σου ύπομονής; Διάψευσόν με εύθυς άν θελγς. , ,
— ”Α, μέ διεκοψε γελών δ ίατρδς ©ώμ, δ κύριος Ούϊλιέλμος πρέπει„να

ύποσχεθή ύμϊν, δτι δέν θά έπισκεφθή υμάς ούδέποτε έν Μαδερρι, και οτι 
θ’ άφήση ύμάςμόνην μετά τοϋ ύμετέρου έγωϊσμοϋ (έχετε έγωϊσμόν), παν- 
τη άφωσιωμένην είς τήν ί'ασίν σας. Έπί τέλους, έάν θέλητε νά ίαθήτε, 
■φοϋτο τδ θέλετε δι’ αύτδν και μόνον δι’ αυτόν. ' ,

Σοί επαναλαμβάνω τδν διάλογον τοϋτον, ώς δύναμαι έγώ, άλλ’ εϊμαί, 
βεβαία, δτι προσθέτω πολλάς λέξεις, άς δέν εί'πομεν. "Ημεθα τρεϊς άλλά 
συνενοούμεθα δι’ ήμισείας λέξεως* έν ταϊς δμιλίαις ημών έχρώμεθα μάλλον 
μειδιάμασι και χειρονομίαις ή λεξεσι. ,

— ©ά σάς άποστείλω είς Αονδϊνον χειρόγραφον βιβλιάριου, δπερ θά φε- 
ρητέ μεθ’ ύμών είς Μαδέραν καί οπερ Θά χρησιμεύση άντί ίατροΰ. ©ά δώ
σω ύυ,ϊν, έπίσης επιστολήν διά τδν έμδν.φίλον, τδν ιατρόν Σανθευ, ήν τό
τε μόνον θέλετε παρουσιάσν), δταν λάβητε τήν άτυχίαν νά μείνητε κλινή
ρης· καί έλπίζω δτι τοιοΰτο ούδέποτε θά συμβή είς τήν άτμοσφαϊρκν 
εκείνην τήν τοσοϋτον γλυκεϊαν καί ήπιαν. Καί μετά τίνος θά μετχβήτε 
είς Μαδέραν;

— Μετ’,έμοϋ, άπήντησεν ή θεία "Αννα.
’Ήθελον νά ήσο παρών κατά τήν σκηνήν, φίλτατε Ούϊλιέλμε, ή'θελον 

νά είχες άκούση δποία άγαθότης ήτο κεκρυμμένη έν τφ ειλικρινή, άφελεΐ 
καί τρυφερώ έκείνφ τόνφ, δι’ ού ή θεία ’Άννα προέφερε τάς λέξεις έκεί- 
νας «μετ’έμοϋ». Ή τής θείας μου άγαθότης εινε τοσοϋτον^ μεγάλη, το- 
^οϋτον δμοειδής τή. στοργή αύτής καί τοσοϋτον σύνδεδεμένη, μετά τής 
φύσεως αυτής, ώστε, ήμέραι καί μήνες παρέρχονται, καθ’ού; δεν έχω- 
πδν άπαιτούμενον χρόνον ή τόπον να σκεφθώ οτι αυτή εινε αγαθή 
άλλ’δταν, ώς έν τή περιπτώσει ταύτγί βολιδοσκοπήσ-ρ τις τδν λίαν άγα-
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θδναύτνίς χαρακτήρα, εκπλήττεται πρδ τοσαύτης διαυγοϋ; ίλαρότητυς.ΤΪ 
'■ Αγαθότης αύτ^ς•·<{ν< άδιαλείπτως αίθριος ουρανός, καί εκείνος μόνον δύ

ναται νά έκτιμησ·ρ αυτήν, δστις Αλλαχοϋ έσχε την ομίχλην, τόν δετόν 
καί τάς θυέλλας. . ■

Και δ ιατρός Θώμ συνεκινηθη έπίσης ύπδ τ^ς γλυκυτάτης φωνής, ύπδ; 
της θείας άπλότητος, δι’ ?;ς η θεία ’Άννα είπε τάς δυο έκείνας λέξεις, 
καί συνοδεύων τδ μειδίαμα αύτοΰ διά θέρμης καί εύγνώμονος έκφοάσεως, 

είπεν αύτ$·

— Ύμεις δμως, Αγαπητη κυρία, $σθε ετι καί νϋν, οια είσθε καί πρδ 
■: ημισείας εκατονταετηρίδας· ουδέ τά έτη ί'σχυσαν νά δώσωσιν ύμΐν ολίγον1

έγω’ίσμόν Αποθνήσκετε Αμεταμέλητος.
Ό ιατρός Θώμ η το Αγαθός, πρ^ος, Αλλά δεν Αγάπα πολύ νά έμμέν$ 

έπί τρυφερών ζητημάτων.

Λοιπόν ή Αναχώρησις Απεφασίσθη· έγώ ο ί'διος θά έλθω είς Αονδΐνον, 
ΐν ··. χαιρετίσω ύμ^ς πρδ αυτής. ’Έλθετε νά ί'δητε τδν κηπόν μου, καί 
ύμεϊς ”Εμμα έλθετε νά έπισκεφθητε τύ φυτοκομείου μου. Θά δείξω ύμϊν 
πολλά φυτά, άτινκ εγώ ένταϋθα έχω αιχμάλωτα, καί ατινα έν Μαδέρφ 

f θά ί'δητε πολυτελώς βλα^τάνοντα ύπδ αί'θριον ούρανόν. *Αχ! έλθετε, έλ

θετε, πρδ δέκα πέντε ημερών έλαβαν έν solanum της Βρασιλίας, σπανίας 
ώραιότητος. Έν Άγγλίγ μόνον εγώ και ό δούξ Δεβονσχίρ έχομεν τδ 

solanum τοϋτο.
Διεμείναμεν είσέτι έπί μίαν ώραν έν Βρόμπτον’ αλλά σοί ομολογώ 

; δτι επιθεωρούσα τά χαρίεντα τοϋ κήπου Ανθη, καί έν τφ θερμφ Αέρι

τοϋ φυτοκομείου Απαύστως έσκεπτόμην περί σοϋ και τ·ης Μαδέρας, 
καί η νέα φάσις, ·ην έμελλε νά λάβφ δ έμδς βίος, έφαίνετό μόι ovotpoV. Ή 

έλπίς, δ φόβος, δ τρόμος τοϋ Αγνώστου, ·η πρδς σέ Αφοσίωσίς μου τοσοϋτον 
τραχέως έπολέμουν Αλληλοις έν τη έμ-ρ καρδία, ώστε εγώ Απδ καιρό® 

'r είς καιρόν άκούουσα τούς λόγους τοϋ ίατροϋ καί της θείας μου καί ούδό-

> λως έννοϋσκ αυτούς -ηγνόουν που εύρισκόμην. Έλθέ νά με έπισκεφθ’ρς,
Ούίλιέλμε μου, νΰν έφ’όσον διαμένω έν Άγ/λίοι πρέπει καθ’ έκάστην νά 

ϊ βλέπωμεν Αλληλους. Ό Ωκεανός θέλει χωρίσ-ρ ημάς ώς τάχιστα. . . Ούί*
ι λιέλμε μου, φίλτατε Ούίλιέλμε μου, ή Έμμα σου σέ περιμένει.

ί Ό ΟνϊΛίέΛμος τη 'Έαιια.

s Έν Αονδΐνω τη 9 Αύγοόστου 18...1 : . 1 ' 1 '
( Σύ μοι ύπεσχέθης, ’Έμμα, δτι θά συμπαοαλάβρς την επιστολήν μ.ου

ί" ταύτην καί δέν θ’Αναγνώσεις αυτήν είμη έν Μαδέρα. Ουτω τι τών έμών
ί 1 έσεταί σοι συνοδός διαρκοΰντος τοϋ ταξειδίοό καί κατά την είς ξένην

1 χώραν άποβίβασιν αί λέξεις μου θά σε χαιοετίσωσι τδ πρώτον. ”Αχ! διατί'

I ■ .

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ 533

δέν δύναμαι έν τφ εύδαίμονι τούτφ φύλλφ νά; περικλείσω έμαυτδν δλον. 
Διατί άρά γε ή Ανθρώπινη φαντασία, η πλάσασα τά πνεύματα, τάς σκιάς* 
τά φαντάσματα, δέν έχει τοσάύτην ίσχύν, ώστε νά μεταβάλν) τούς ζών- 
τας είς τά Αόρατα ταΰτα πνεύματα ; Διατί ποτέ οί ιατροί δέν δύνανται 
νά διαφυλάξωσιν έπί πολλά έτη τδν Ανθρωπον ζώντα καί κοιμώμενον έν 
ληθάργω ; Διατί άραγε η σκέψις τρέχει Απώτερου της χειρός ; Διαχί 

τοιαύτη δυσαναλογία μεταξύ τ·ης σκέψεως καί τ^ς πράξεως ;
Διά της έπιστολ^ς μου ταύτης τδ πνεϋμά μου, ώ ’Έμμα, σέ χαιρετίζει 

καί συγχρόνως πέριϊπτάμενον περί σέ θέλει δπως ή νήσος, έφ’ης βαίνεις, 
νά καταστώ είς σέ κήπος παράδεισος· θέλει ίνα τδ τ·ης Μαδέρας έδαφος 

Αποβ·ρ διά σέ γη εύλογημένη, χορηγοΰσά σοι ύγείκν καί είρηνην καί χα

ράν. Θά λάβω τοσοϋτον θάρρος, ώστε νά κατορθώσω ν’αγαπήσω την ν?ί- 
σον εκείνην, την έπί τοσοϋτον χρόνον Αφαιοέσασαν την ’Έμμαν μου" θά 
λάβω τοσοϋτον θάρρος ώστε νά κατορθώσω νά ευλογήσω την Μαδέραν. 

Καί σύ με Απεδίωξκς έκ τίς νήσου σου, ώς δ Θεός τούς προπάτορας ημών 
έκτοΰ πρώτου παραδείσου’ καί δέν μοι έπέτρεψας νά έλθω έκεϊ είς έπίσκε- 
ψίν σου, ουδέ άπαξ, ουδέ έπί μίαν μόνην ώραν.'Γπέγραψας την καταδίκην 

μου διά της γραφίδος ίατροϋ, σοί σεβαστοϋ, Αλλά σύ ύπηρξάς δ σκληρός 
δικαστής καί πκνούργως έκρύβης ό'πισθεν της τηβέννου Ανέκκλητου Αρ- 
χοντος. Διά δέ τίίς συνήθους χάριτόςσου, καί τ-ης καλλιτεχνικές γραφίδος 

έν τε τάΐς έπιστολαϊς σου και ταΐς κατά τάς τελευταίας ·ημέρας ατελευ- 

τητοις ημών συνδιαλέξεσι, ηθέλησας νά μοι περιγράψφς λίαν κολακευτι- 
κώς τδν ιατρόν σου Θώμ· μοι παρέστησας αύτδν ώς τύπον ιατροφιλοσόφου 
έπιστημονος άμα καί εύαισθητου άνδρός· Αλλ’δμως δέν έπέτυχες νά έλ- 
κύσης την ύπέρ αύτοΰ εύνοιάν μου. Ό ίατρδς Θώμ είνε πάντοτε δι’ έμέ, 

δ έξορίσας σας έκ της’Αγγλίας δικαστής καί δ διώξας τδν Ούϊλιέλμον σου 1 
. έκ της γ-ης τ·ης έπαγγελίας, έν η ούτος κατέχει άπαντας τούς θησαυρούς 
του. Έγώ δέν Αγαπώ τδν Φραγκλϊνον, δστις έγένετο ιατρός σου, δέν Αγαπώ 

τδν ιατρόν σου Θώμ. .
Καίτοι Αλγών, έχω τι τδ υπερβαλλόντως φαιδρϋνόν με. Θετικώς γιγνώ- 

σκω δτι έν Μαδ έρα κάτι θά σοι λείψει,.πΑν δ,τι καί έμοί λείπει. Ούτε δ 

αρωματικός Αηρ, ούτε τά Ανθη, ούτε αί φαιδραί κοιλάδες τ$!ς νήσου σου, 
ούτε η Αγαθότης της θείας ’Άννης θά δυνηθώσι νά πληρώσωσι τδ κενόν 
έκεϊνο. Οί'μοι έάν νίθελον μάθγ, οτι είσαι κατά πάντα ευτυχής έν Μαδέρι

Βλέπεις, "Εμμα, έγώ σέ αγαπώ τόσον πολύ καί τοσοϋτον μεγαλοφρονώ 
έπί τφ έρωτί μου, ώστε ουδέποτε συνέλαβον την ιδέαν δτι ηθελόν πότε 
λάβ-ρ Αντεραστήν. Καί τίς θά ;?ίτο τοσοϋτον αυθάδης νά. σε Αγαπησφ, δσον 
έγω, όποιον φώς ήθελε τολμησ·/) νά λάμψφ . πρδ τοϋ ηλίου τοϋ έρωτός 

μας; Τίς ποτέ έν τφ κόσμφ τούτφ θά έδικαιοϋτβ ύψώσας την κεφαλήν 
νά εΓπφ·' «Αγαπώ την’Έμμαν περισσότερον-τοϋ ,Ούίλιέλμουά;'Έγώ λοιιτδύ 

Τόμος V. 6. —·’Ιούνιος 1885. 35
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ούδένα έπί ττίς γης ταύτης ζηλοτυπώ, και έάν ό Θεδς ήθελε καταβίί ύπδ 
μοοφην άνδρός,ούδέ αύτδν ηθελον ζηλοτυπησ·^. Τουναντίον δ Ούϊλιέλμος σου 
ζηλότυπε? την φύσιν και παν. τδ περί σέ ώραϊον. Πάντοτε φοβούμαι δτι 
σύ θεωμένη την θάλασσαν και τδν άστερόεντα ούοανδν η παίζουσα επί τών 
ευθαλών καί εύοσμων πεδιάδων απευθύνεις εις τά ωραία ταϋτα αντικείμενα 
έρωτικην σκεψιν, ^ς εγώ δέν μετέχω Σύ άγαπφς τοσοϋτον τά ωραία !

Συχνάκις σέ ηκουσα ομιλούσαν επί μακρδν και μ.ετ’ άληθοϋς ζέσεως περί 
■χρυσαλίδος $ βράχου κεκαλυμμένου ύπδ βρύου· σέ ηχούσα ένθουσιωδώς 
ύμιλοϋσαν περί δρυός, έφ’ τις κισσός άνερριχάτο, και εΐ'δομεν δμ.οϋ έν τοϊς 
κηποις τοϋ Kew. Ιδού, πλάσμα, έ'λεγες, οπερ δυνάμεθα ν’ άγαπησωμεν 
άνευ τύψεως τοϋ συνειδότος και άνευ άλγους* δυνάμεθα ν’ άγαπησωμεν 
αύτδ έμπαθώς, καίτοι μή άνηκον ημ,ϊν. Ό προς την φύσιν έ'ρως. είνε πάν
τοτε πάθος παρθένον καί ούδείς ηδυνηθη ν’ άποκρύψη πάσαν.την φύσιν 
όπισθεν τών τοίχων μεγάρου η τών κιγκλίδων φυλακής’ η φύσις άνηκεϊ 
άπασι και τώ πενεστάτφ. έπ’ίσης. Αΰν, ’Έμμα μ.ου, εύρίσκεσαι εις χώραν 
έκατοντάκις ώραιοτέραν της ’Αγγλίας'λέγουσι καί ώραιοτέραν της Ιτα
λίας κάί έγώ ζηλεύω την Μάδέραν.

Κατά την τελευταίαν ταύτην εβδομάδα άνέγνωσα πλείστους τόμου; 
περί της νήσου σου ! Ευτυχώς ομ.ως δέν εύραν είσέτι έν Λονδίνφ πάντα τά 
έργα, τά πραγματευόμενα περί τ-ης Μαδέρας* τούτου ένεκα δύναμαι νά 
βασανίσω είσέτι τδν βιβλιοπώθ.ην μου και νά περιμείνω νέα βιβλία έκ των 
'Ηνωμένων Πολιτειών, έκ της Γερμανίας, έκ. της Πορτογαλλίκς. Παρηγ- 
γειλα νά κατασκευάσωσι κατά τδ σχέδιόν μου, μικράν βιβλιοθήκην, έν η 
θά θέσω μόνον βιβλία πραγματευόμενα τά κατά την νησόν σου. ’Έμκ- 
θον η'δη δτι αυτή είνε ή νήσος των άνθέων, δτι τά ηλιοτρόπια συλλέ- 
γονται ώς ό βρώμος, ίνα μη πληοώσωσι τούς αγρούς· έ'μαθον δτι περίπατε? 
τις ύπδ την σκιάν τοϋ ροιανθέμου καί δτι οί άγροί είνε πλήρεις δαφνών, 
άειθαλών δενδρυλλίων, έρεικών υψηλών ώς άνθρωπος. Σύ ·η τοσοϋτον τάς 
έρείκας άγκπώσα καί αύτάς μόλις σπιθαμιαίως έν τοις ημετέροις φυτοκο- 
μείο.ις ίδοϋσα, θέλεις δυνηθγί νά περιπάτησες και ν’ άποπλανηθης έν δάσει 
έκ δενδροειδούς έρείκης. ’Ενθυμείσαι, δτε μοί έλεγες δτι αί άκακίαι καί 
αί έρεΤκαι ησαν έν τώ κόσμφ τών φυτών τρόπον τινά τά τρίχαπτα τ·ης- 
’Αγγλίας? καί έγώ μειδιών σοί έ'λεγον οτι μιμείσαι έν τη φράσει σου 
ταύτ-ρ τούς ποιητάς τοϋ δέκατου έκτου αίώνος ; Τώρα λοιπδν θά ΐδγς 
τά γιγαντιαϊα τρίχαπτα τ·ης Μαδέρας.

Ή πρώτη τοϋ Ού’ίλιέλμου σκέψις, ην ευρίσκεις έν τ?5 νησω είνε λοιπδν 
σκέψις ζηλοτυπίας, σφοδρά; ζηλοτυπίας κατά της ωραίας εκείνης φυσεως, 
ητις θέλει σέ κατέχγι, τίς οίδεν έπί πόσους μήνας είνε άπειρος ζηλοτυπία 
κατά τών άνθέων έκείνων, άτινα θά συλλέξης, άτινα θά σέ μεθύσκωσς 
διά τ?ίς ευωδίας των. .Όπόσον ψυχρά; καί νεφελώδεις θέλεις εύργ] τάς 
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έπιστολάς μου, δταν έλθώσίν ύγραί είσέτι ύπδ τϋς ημετέρας άγγλικίίς 
δμίχλη; ! Μετά ποιου οίκτου θέλεις άναλογισθνί ημάς τούς άτυχε?; ζών- 
τκς έπί πέντε μ’ηνα; άνευ φύλλων έπί τών δένδρων, καί άνευ άνθέων έπί 
τών πεδιάδων !

Πριν η παραδοθΤίς Έμμα μ.ου, εις τάς περιπτύξεις τ·^ς ωραίας φυσεως, 
ης την εύωδίαν μακρόθεν μόνον ήσθάνθης, πρέπει νά μοί ύποσχεθφς τι* 
πρέπει δηλα δη νά μοί ύποσχεθης, δτι έν έκάστω ανθεί σου καί έν έκά- 
στω ύπέρ τ^ς Μαδέρας θαυμάσμω σου 0’ άφίνης ύπέρ έ,μοΰ θέσιν, έστω 
καί την έλα/ίστην. Μόνον διά τούτου θά δυνηθώ ν’ άγαπησω καί εγώ 
την σην νήσον.

"Οταν φεοομένη έπί τοϋ σφριγώντας 'ίππου σου, έκ τοϋ ύψους αποτόμου 
κρημνού ρίψης τδ βλέμμα έπί την κοιλάδα καί ΐδης μεταξύ τών κυμα
τωδών ζακχαοοκαλάμων τούς ηνθισμένους τών ρόδων θάμνους, ό δέ άήρ 
σοί φέρει τά; μεθυσκούσας τούτων εύωδίκς, δταν περί σέ θά ί'δγς γα-. 
ληνιαίαν καί άτάραχον θάλασσαν, καί άμηχανοΰσα θ’ άγνο'ης ποϋ'πρδ 
πάντων νά προσηλώσης τούς έρωτύλους οφθαλμούς σού, έν τφ μέσω τών 
παμπληθών έκείνων καλλονών, τότε είπέ >: Τί θά έσκέπτετο άρά γε δ Ούϊ- 
λιέλμος,. έάν ητο πλησίον μου ;

Καί δταν έν θριάμβφ έπανέλθης οί'καδε έ'χουσα έν τφ κανίστρφ σου ολό
κληρον λείαν άνθέων, πλημμύραν ρόδων, ίάσμων, έρεικών, κλαδίσκων μύρ
του’ καί δταν έν τώ θαλάμφ σου διά βκθείας άναπνοης άναπνεύσης τδν 
ευοσμον έκεϊνον αέρα, καί τότε είπέ : Δέν αισθάνεσαι, Ούϊλιέλμε την τέρ- 
ψιν ταύτην, ητις τοσοϋτον ομοιάζει προς την άγαλλίασιν της ψυχής ;

Καί δταν φοροϋσα τδν έπενδύτην σου μεταβρς εις την άκτην καί έκεί 
πλαγιάσασα παραδοθ^ς εις ρεμβασμούς, άτενίζουσα τδν ώς σάπφειρον δια
φανή ουρανόν, συνοδεύουσα τά όνειρά σου καί τάς σκέψεις σου διά της 
άμ.οιβαίας θωπείας τών κυμάτων, καί τότε άκόμη, ’Έμμα, σκέφθητι πά
ρα υ τα : Όπόσον θά ητο ευτυχής δ Ούϊλιέλμος, έάν εύρίσκετο πλησίον 
μου, κεκλιμένος έπί της δροσερά; άμμου!

. Μη μέ δνομάσης λοιπόν, ’Έμμα μου, άπαιτητικόν’ δχι, δνόμασόν με 
έ,ρ.ώντα. *0 έ'ρως μεταβάλλει ολόκληρον τδν βίον εις πόθον δ έ'ρως έίν® 
ολόκληρος δ βίος μεθ’ δλης της ισχύος, τ·ης ζέσεως, τών μυστηρίων αύτοϋ, 
μεταβληθέντων εις έν. μόνον πράγμα, καί δή εις άπεριόριστον, άκόρεστον 
παντοδύναμον καί άτελεύτητον πόθον.

Εννοείς, ’Έμμα, τί σημαίνει άνθρωπος δλω; μεταβεβλημένο; εις πό
θον ; ’Εννοείς τί έστι τδ νά έ'χγ τις ταύχρόνως την καλλονήν* την νεό
τητα, την εύφυίαν, την ζέσιν τών αισθήσεων, την φιλοδοξίαν, τδ.μϊσδς, 
την σκέψκν, την ποίησιν, πάσας τάς άνθρωπίνου; δυνάμεις’ και νά αίσθά- 
νηται ταύτας πάσας καταναλισκομένάς έν ένί μόνφ σπινθηρι καί ύπδ ταΰ 
αύτοϋ πυρδς φλεγομένας ; Καί άπδ στιγμές εις στιγμήν νά αίσθάνηται
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εαυτόν έτοιμον νά ρίψγι πάσαν την ίσχύν εκείνην, πάσαντην ζωήν πρδ 
των ποδών πλάσματός, ΐν’ άπολαύσγ μειδιάματος* καί ν’άγαπα τδν βίον 
μόνον ϊνα δυνηθή νά εί'πν) πρός τινα γυναίκα «αποθνήσκω διά σέ» ; Καί 

μετά τοσαύτην ζέσιν, τοιοϋτον ήφαίστειον νά αΐσθάνηται πάντοτε έν αύ· 
τω αιώνιον, άκόρεστον, άτελεύτητον τον πόθον εκείνον, δστις είνε επί 

τέλους ολόκληρος ό βίος καί οδτος άπας ό ερως;
Ή τοϋ Θεοΰ πνοή εις τον ύπ’ αύτοΰ έκ πηλοϋ πλασθέντα άνθρωπον 

είνε ό έ'ρως’ τδ τοϋ μέλλοντος άπεριόριστον σονδεόμενον τφ έφημέρφ πλά- 
σματι είνε ό έρως τδ ύπδ τοΰ Πρωμηθέως έκ τοΰ ούρατοΰ κλαπέν πΰρ 

είνε ό έρως, ή τουλάχιστον άπαν τοΰτο έστίν δ πρδς σέ ερως μου.
Ιίαι διά λέξεων ούδόλως δύναμαι νά σοί εΐπω εκείνο, δπερ αισθάνομαι, 

ουδέ διά τοιούτων δύναμαι νά σέ περιβάλλω ύπδ άτμοσφαίραςς λεγούσης 

σοι κατά την εις Μαδέραν διαμονήν σου άνά πάσαν ώραν ημέρας τε καί 
νυκτός. β'Ο Ούϊλιέλμος εύρίσκεται ένταΰθα, δ Ούϊλιέλμος είνε πάντοτε 
μετά σοΰ ενταύθα». Διά τοΰ λόγου δυνάμεθα νά δείξωμεν τφ όδοιπόρφ 

την δδόν* άλλ’ ή δδδς κατακτάται διά των πτερύγων τής φαντασίας ή 
επί τής ράχεως ορμητικού 'ίππου.

ί ’Εάν είνε άληθές ότι δι εΐ'κοσι τεσσάρων στοιχείων δυνάμεθα νά έκφρά·
σωμ.εν τάς σκέψεις ημών εάν είνε άληθές oTt τδ δαιμόνιον πνεΰμα δι’ 
επτά μουσικών ήχων μεταφέρει ημάς εις τάς άπεράντους χώρας τής άρ-· 
μονίας’ εάν είνε άληθές δτι ή φύσις δι’ επτά μόνον χρωμάτων δύναται 

ν’ άπεικονίση την οικουμένην, ούχ ήττον δμως πάντοτε είνε άληθές δτι 
πέραν τής γραπτής σκέψεως, πέραν τής τοΰ διδασκάλου άρμονίας, πέραν 

τοΰ υφάσματος τής είκόνος υπάρχει μυστηριώδης κόσμος, ον ή ήμετέρα 
διάνοια καλεΐ ίδικόν της, καίτοι εΐσέτι μή κατακτηθέντα ύπδ τοΰ ποιη- 

τοΰ, τοΰ διδασκάλου, τοΰ καλλιτέχνου. Τοΰτο δέ είνε ήμέτερον μεγα· 
λεΐον, δτι ύπάργει δηλ. κόσμος, έν ω τδ πνεύμα δέν περιορίζεται, δεν κω
λύεται ύπδ ούδενδς τελωνιακοΰ υπαλλήλου, έν φ ή φαντασία καί τδ αί
σθημα παύουσι πλήττοντες άνυπομόνως την κεφαλήν, κατά των τοίχων 

τής μορφής, κατά των δεσμών τής έπιστήμης. 'Ο άνθρωπος αισθάνεται 
πολύ περισσότερον, παρ’ όσον δύναται νά έκφρασθή, καί άπασαι αί λαλού

μενοι γλώσσαι καί άπασαι αί γραφίδες των καλλιτεχνών, καί άπασαι αί 
διά τής θρασείας χειρδς τοΰ ποιητοϋ έκ τοϋ άτελευτήτου κόσμου άπο- . 

σπασθεΐσαι μορφαί, δέν άρκοϋσιν ϊνα έκφράσωσιν εκείνο τδ όποιον δ άν
θρωπος δύναται νά αισθανθώ έν μι$ μόνη στιγμή μίσους ή έ'ρωτος, ήδυ- 

πάθείκς ή άλγους. .
"Αχ! ’Έμμα μου, ποΰ άπεπλανήθην Έσκόπευον νά σοί ευχηθώ κα

λήν εις Μαδέραν άφιξιν καί δμως σοί ώμ.ίλησα περί ζηλοτυπίας καί ί'σως 

καί περί μεταφυσικής. Σύ ή έννοοΰσά με καί τότε άκόμη, οσάκις δέν ομι
λώ, θά μέ- ένόησας βεβαίως καί κατά την φοράν τρωτήν. Θά ένόησας κχΑ 
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θά συνεχώρήσάς τή9 ζηλοτυπίαν μου, έν ή δέν αίσθάνομαι τήν έλάχίστην 
πικρίαν, καί έν ή νόμίζω ότι δέν ύποκρύπτεται ή έλαχίστη μάταιότης δ 

άθωότατος έγω'ίσμός.
Σύ μοί άνήκεις, όπως μοί άνήκουσιν αί σκέψεις μου, και οί Οφθαλμοί 

μου- είσαι ΐδική μου, ώς αί χεϊρές μου* είσαι περισσότερον τοϋ ήμίσεος 
έμοϋ αύτοΰ’ καί νυν καίτοι μακράν ούσαν σέ αισθάνομαι μάλλον κυριεύου- 
σαν έμοϋ ή οσάκις είσαι πράγματι πλησίον μου' μετά σφοδρού δέ άλγους 

ενθυμούμενος σε, νομίζω, δτι μέρος έ'μοΰ πάσχει, καί υπέρ τοϋ οποίου άπο· 

λύτως ένασχολοΰμκι, .βασανίζομαι καί ταλαιπωρούμαι.
; Ή ζηλοτυπία έναρέτου ψυχής είνε ή άνάγκη δπως ή ήμετέρα θερμό- 
της θερμαίν'γ τά μέλη ημών, καί έν τοΐς έγκάτοις ημών μή εΐσέρχηται 

εΐμή τδ ήμέτερον αίμα. 'Η ζηλοτυπία, ώς έγώ ταύτην έννοώ, είνε ή 
συνείδησις έαυτοΰ, ή άγάπη έαυτοΰ, ή τιήσις τής αύτοσυντηρήσεωςς ό ίε- 

ρώτερος των κατά φύσιν δικαίων.
Τδ μεγίστου μέρος έμοΰ εύρηται έν Μαδέρα, καί έγώ συνοδεύω αύτΰ 

μετά μεγίστης στοργής, καί τδ περιβάλλω διά πνοής, ήτις νά μοί διαφυ- 

λάττ-ρ καί θωπεύγ αύτό, καί ίνα ότι είνε έμδν διαμένει καί ές $εί ποιού
ταν καί πριν άποθάνω μή ί'δω τά τε μέλη μου κατασπαραττό'μενα καί 

ί τά σπλάγχνα αίμκτόεντα έξερχόμενα έξ εύρείας πληγής. Ό άνήρ μόνος
ί δέν υπάρχει, σοί τδ είπα έκατοντάκις, ώς επίσης ούδέ ή γυνή' δ,τι ζή

πράγματι, είνε δ άνήρ μετά τής γυναικός.
Δϊάφύλάξόν μοι λοιπόν, "Εμμα μου, την μικράν θέσιν μου επί των διά 

βρύου κεκαλυμμένων βασαλτών τής νήσου, επί τής άκτής τής θαλάσσης 
καί έν τφ σφ των άνθέων κανίστρω. Εί'θε ό εύ'οσμος τής Μαδέρας άήρ νά 

j σοί θωπεύγ ήδέως την κόμην, νά εΐσέρχηται ήδέως εις τδ στήθος, ϊνα σέ

θεραπεύσγ, καί σέ έπαναφέργ εις έμέ ώς τάχιστα. Εί'θε ν’ άνθήσωσιν ύπδ 
! τούς πόδας σου αί πεδιάδες καί επί τής κεφαλής σου πέσρ βροχή άνθέών ,

καί έπ’ αυτών των δένδρων των δασών· εί'θε θά κκταστγ περί σέ ή Μα- 
ί δέρα παράδεισος αρμονίας, εύωδιών, γλυκύτητος. Εί'θε έν τφ παραδείσιμ

έκείνω νά διαφύλαξης μικράν θέσιν διά τδν έν σόι έρώμενον Ούίλιέλμον.

ί 7Ζ νΕι<ιια τω Ονί.Ιιί.Ιρω^

Έν Μαδίρςι τή 3’Οκτωβρίου 48 . ...
Πρδ πολλών ήδη ημερών, Ούϊλιέλμε μου, ήσθανόμην έμαυτήν άτονον 

-καί στενοχωρουμένην’ έκάστη κίνησις μοί προύξένει κόπωσιν, έν ω άφ’ έτε- 
. ρου ή άργία δέν μ’ άνέπαυε. — Πλησίον τοΰ παραθύρου ουσα καί σχεδδν

κατάκεκλιμένη έπί τοϋ άνακλίντρου μου διέτριβον τάς ώρας άναγινώσκου- 
σα άπαυστως καί έπίμόνως τάς έπιστολάς σου* τοΰτό έστιν ή μεγίστη 

■:μου εν τ^ί εύθυμίγ χαρά, ή μοναδική έν τη λύπη παρηγορίορ. Άπδ καιρδΰ

ί; 1

ί

ι
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εϊς κάιρδν ένητένιζον είς τήν θάλασσαν, ’τήν '«Ιωνίαν τής' σκέψεως σύντρο

φον, καί ί όφθαλμ,ός μου διά βραδέων αιωρήσεων έν άγνοί<£ ή'δη μεΐέ- 
. βκινεν έκ της παρούσης, τής εγγύς ημών ζωής εις τάς τελευταίας αορί

στους καί «βεβαίους γραμμής τοϋ μέλλοντας. Έν πρώτόις παρίστατο "ή 
ύπδ τδν λευκών ιστίων διαπλεομένη επιφάνεια, συντριβόμενη ύπδ τών 
θορυβωδών κωπών, ρυτιδώδης καθιστάμενη ύπδ μυρίων κυμάτων, άτινα 
ήδυνάμην νά διακρίνω καί άριθμήσω' δ έν ένεργεί# βίος μετά του πάτα

γου, τών άπειρων κινήσεων καί τών ώρισμένων και άποτόμων διαγραμ
μάτων αύτοΰ. ’Ολίγον ποοωτέρω ή θάλασσα ήτο κυανή καί ήρεμος' άπέ* 
χον ΐστίον ήφανίζετο έν τώ αίθρίω έκείνω δρίζοντι ώς πτέρυξ θαλασσίου 

πτηνοΰ. Έκεϊ ήτο ό τής σκέψεως βίος, δστις καίτοι είσέτι έκ τής πρά- 
ξεως την ισχύν άντλών άνυψοϋται δμως ήδη είς τά πεδία τοϋ άπεράντου’ 

ούχί πλέον ακριβή δρια, ούχί πλέον πάταγος' άλλά τδ αιώνιον ρεϋμα τδ 
ούδέποτε αναπαυόμενου, άλλ’ αεί κινούμενον. Είς άπωτέοκν έτι άπόστα- 

σιν ό έφθαλμδς έν έτι βήμα προβαίνων εύοίσκετο αύθις έπί ταιάς θαλάσ
σης, άφανιζομένης μεταξύ τών ομιχλών τοϋ δρίζοντος' έκεϊ ού'τε θόρυβος, 
δστις απασχολεί, ού'τε ή αιθρία ή άναπζυουσα ή άνυψοϋσα, άλλ’ αβέ
βαιος και ατελεύτητος εί-/.ών, ή άπέραντος έρημος του μυστηριώδους, εν

τός τοϋ οποίου ό άνθρωπος άφαήζεται καί συγχέεται. Έν τω μέρει έκείνφ 
τής είκόνως, προύτίμα ή μελαγχολική καί ταλαντευόμενη σκέψις μου ν’ 
άπολεσθγ καί νά περιπλανηθγ. Πότε μέν ή φαιά γραμμή έμενεν άκίνη- 
τος, πότε δέ αί’φνης βραδέως άνυψουμένη έν εί'δει θυσάνων καπνοϋ, έφαί- 

νετο μορφοΰσα άπέχουσαν γήν, την γην τών αιωνίων έλπίδων καί τών 
άπειρων ονείρων' την γήν εκείνην τών νεφελών, ή'τις πολλάκις άπέσπασε 

κραυγήν χαράς άπδ τών άπηλπισμένων εταίρων τοΰ Κολόμβου. Έκεϊ έν 
τή'άβύσσω εκείνη έξ ομιχλωδών έρημων, ούδέν χρώμα, ούδεμία μορφή’ 

άλλά τδ άπέρκντον χάος, έξ ού όΘεόςέζήγαγε τήν τάξιν καί ό άνθρωπος 
τήν ποίησιν' έκεϊ αίωνία κίνησις, αιώνιον όμοιόρφον κϋμα, τρέφον τδ μικρό- 

σκδπικδν οστρακόδερμα καί τδ γιγαντιαϊον κήτος, αεί απαθώς καλΰπτον 
καί έφαπτόμενον τών οστών θανούση; ύπεργήρου φώκης, καί τά λείψανα 
δύο νεόνυμφων, οϊτινες ναυαγοί καί θνήσκοντες έν τελευταίω εναγκαλισμοί 

περιπτυ/θέντες κατέλιπον τά'περιπλεχθέντα οστά έπί τοΰ πυθμένος τ'ης 

πυκνής άμμου. Έκεϊ ατελεύτητος φαιότης, ούδέποτε φαιδρύνουσα ούδέ
ποτε άναπαύόυσα, άλλά μαγεύουσα τδν άνθρωπον, διότι ούτος ποθεί πάν
τοτε'ταύτην χωρίς νά δύναται νά τήν περιπτυχθή, τήν μελετρί άπαύ- 

στώς' χωρίς νά τήν έννογ, ήτις μαγεύει τδν άνθρωπον, διότι ούτος διαμένει 
αιωνίως παρθένος έντδς τών ερωτύλων χειρών αύτοϋ.

Άφ’ ου ημέρας τινάς διήλθον τοιουτοτρόπως, ένεθυμήθην αίφνης: τούς 
λόγους σοί>, Ούίλιέλμες ένεθυμήθην ότι ή άργία είνε έ'ν των πρωτίστων 

κακών, καί άναλαβοΰσα· δυνάμεις και θάρρος προ-έτεινα -ίίί θείο: {*··
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συνοδεύση είς έκδρομήν τινα εις Machico. *Ηκουσα. άορίστως νά δμιλώσι 

περί λυπηροϋ γεγονότος, έπισυμβάντος έν τώ τόπιρ έκείνφ, τω γραφικω- 
τάτω τής νήσου' διδ έκεϊ ήθέλησα νά ποιήσω λυπηράν οδοιπορίαν. Ή καλή 

μου θεία ■ ” Αννα λίαν εύηρεστήθη βλέπουσά με έξερχομένην έκ τοϋ θανα-. 
σίμου εκείνου λήθαργου, έντδς τοϋ οποίου ή'μην βεβυθισμένη, καί πάραυτα 
άσμένως άποδεξαμένη τήν πρότασιν διέταξε νά έπισάξωσι καλήν ήμίο- 

νον δι’ έαυτήν καί φορειον δι’ έμέ. Καί άλλοτε σοί έγραψα δπόσον άπο- 
στρέφομκι τδν συνήθη τοϋτον τής νήσου τρόπον τοΰ ταξειδεύειν, διότι, 

άνά. πάσαν κίνησιν σκέπτομαι ότι δύο άνδρες έμοϋ .ένεκα κοπιώσι καί 

ίδοώσι, καί πάραυτα έοωτώ έμαυτήν' δικτί άρά γε δ Θεδς έπλασεν ουτω. 
τούς άνθρώπους ώστε τδ έν ή'μισυ νά.ύπηρετή τδ έτερον ; Ή θεία κατέ-. 
πκυσεν ολίγον τούς φόβους τής συνειδήσεώς μου, δεικνύουσά μοι τούς δύο 
μελαψούς καί εύρωστους άγωγιάτας δι’ ούς ή σή λεπτοφυής καί ισχνή . 

*Έμμα θά ήτο καλάμου ελαφρότερα.
Ή είς Machico δδδς άγει διά χλοερωτάτης καί ζωηρΧς κοιλάδο.ς, ής, 

τήν κορωνίδα σχηματίζουσι μελάνες καί δξεΐ; βκσάλται,, βαθέως έσχι- 
σμένοι ώς τρίχαπτα αρχαίου πύργου άτινα συγχέονται διά τών ύπδ τοϋ, 
χρόνου έπί τών τειχών αύτοϋ άνοιχθέντων οχετών. Οί .τοσοϋτον μικροί, , 
φαιδροί καί ή'ρεμοι αγροί τής Μαδέρας έν τώ μέσω τής έκ μελανών γιγάντ 

των φύσεως έφαίνοντό μοι άηδόνων φωλεκί, ήωρημέναι έπί τοϋ κρατήρας 
έσβεσθέντος ηφαιστείου. Μεταξύ τών άκατεργάστων έκείνων όγκων, τών 
κυκλώπειων έκείνων κρημνών ύψοΰται 5 Picco Castanho.

Αί βραδεϊαι τοϋ φορείου ταλαντευτείς μέ έβκυκαλιζον ούτως ώστε άπδ. 
καιροϋ είς καιρόν ύπνώττουσα ώνείρωττον, ότι ήμην τετκριχευμένη μεταξύ, 

δυο φοινίκων έπί ένδς φορείου τής Περοϋίκς, έφ’ ών δύο μελάνες γϋπες,.. 
συμμετρικώς στηριζόμενοι δι’ ένδς μόνον σκέλους έπί τών δύο σχοινιών 
τοϋ φορείου ήρχοντο νά μοι ψάλλωσι τδν πένθιμον ύμνον. Έν τοσούτω δ 
πικρός σίελος κατήρχετό μοι διά τοϋ φάρυγγος καί αίφνης καταληφθε.ϊσα 
ύπδ ξηρας βηχός, άφύπνωσα καί έ'ντρομος έζήτων τούς γϋπας, άλλά δέν 
έ'βλεπον ενώπιον μου είμή τδν κωμικόν σκοϋφον τοϋ άγωγιάτου μου δια- 

σκεδάσαντός μοι ταχέως τάς λυπηράς σκέψεις.. Ουτος ήτο μίμος, δστις 
κατά τήν στιγμήν έκείνην διά τής βακτηρίας αύτοϋ άπεδίωκεν άπδ τή? 

σκηνής επιστάτην επικήδειων πομπών.
*Αμ’ άφικομένη εις Machico ταχέως έξεπήδησα άπδ τοΰ φορείου καί 

ήσθάνθην έμαυτήν έπαισθητώς διαφέρουσαν άπδ τής πρδ τής έκ Φουγκά- 
λης άναχωρήσεως καταστάσεώς μου. ’Ολίγοι ώραι κινήσεως καί πνοή δια
φόρου άέρος έκείνου, δν συνήθως άναπνέω μέ μεταβάλλουσι διά μιάς καί 

αισθάνομαι έμαυτήν άλλην γυναίκα. . , .
Τδ Machico εινε πτωχόν καί δή πτωχότζτον χωρίον' άλλά μειδιώ» 

φαίνεται ,πρρβαϊνον πρδ. σε, ώστε πάραυτα θά έπεθύμ.εις νά σύνθεσής, μυγ 
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θιστόρημα'καί έλεγεΐΌν, οπερ πράγματι εύρον, καίτοι μ ή έπινοήσασά -αύτό. 

Θαυμάσκσα την τε εύρεΐαν και εκτενή παραλίαν, προς δέ και τδ έπί τής 
θαλάσσης μικρόν φρούριον, δπερ desembarcadouro καλοϋσι μετέβην.είς την 

εκκλησίαν έν ή δ σκευοφύλαξ αύτης μοί άφηγήθη την εξής απλήν ιστορίαν, 
«Κατά τδ έτος 1 300 περίπου μικρόν έξ ’Αγγλίας πλοϊον κατέπλευσεν 

εις την παραλίαν έκείνην καί άπεβίβασεν άνδρα και γυναίκα, άμφοτέρους 
“Αγγλους, ευειδείς καί νεαρούς την ηλικίαν, άλλα καταδεδικασμένους νά 
ζησωσι καί άποθάνώσι έν τή νήσφ της Μαδέρας- ώνομάζοντο ούτοι Mas- 
chim χα\ “Αννα. ’Αγνοείται τί αμάρτημα οί νέοι ούτοι διέπραξαν, άλλ’ 
άναμφιβόλως δμως ή τδ αμάρτημα θά ήτο μικρόν ή δ δικαστής λίαν ευ- 

σπαγχνος, άφ’ ού κατεδικάσθησαν νά ζησωσι καί άποθάνώσι δμ.οΰ έν πα- 
ραδεισίφ χώρα.

, »Έν άποστάσει βημάτων τινών άπδ της παραλίας άνυφοΰτο αρχαία» 
ώς ή νήσος κέδρος, άληθές άλσος, θόλος μελάνης χλόης, λαβύρινθος κλά
δων καί φύλλων, δστις διύλιζε τδν ήλιον καί άπέκρουε τάς θύελλας. Έν 

τφ φιλοξένφ αύτοϋ κόλπφ ή τοΰ θέρους θερμότης καθίστατο αβρά χλια- 
ρότης κοςί δ του χειμώνας βορράς δροσερά αύρα. Έκεΐ οί δύο της ’Αγγλίας 
πρόσφυγες έποίησαν την καλύβην, την φωλεάν τοΰ έρωτος αυτών καί έκεΐ 
έζησαν ευτυχείς, τίς οιδεν έπί πόσα έ'τη καί άτεκνοι.

• »Ή παράδοσις λέγει δτι ούτοι ούδέποτε άπεμακρύνοντο τοϋ Machico. 
“Ανευ. τέκνων, άνευ φίλων, άνευ εχθρών δέν έσχον είμη τδν χλοάζοντα 
θόλον τοϋ κέδρου αυτών- δέν έσχον έτερον ορίζοντα είμη τδν αιωνίως 

κυανοΰν της θαλάσσης ορίζοντα- δέν έ'σχον έτερον έ'ρωτα είμη τδν εαυτών 
έ'ρωτα.

, »Ή ’Άννα άπεβίωσε προ τοϋMaschim δστις ένεταφίασεν αυτήν ύπδ την 
κέδρον έκείνην έ'κοψεν έξαύτής κλάδον καί δι’ αύτοϋ έγλυψε σταυρόν ύπέρ 

πάντας κομψότατον. Έμπήξας τδν σταυρόν, κατεσκεύασεν έτερον δλως 
δμοιον καί ώρυξε πλησίον τοϋ πρώτου τάοου, έτερον τάφον. Μόλις τοϋτον 
π.εράνας άπέθανεν. Ούδείς ηκουσε λέξιν, έξελθοϋσαν έκ τών χειλέων αυ

τού.μετά τδν. θάνατον της “Αννης. Πρωίαν τινά εύρον αύτδν νεκρόν κεί
μενον έπι τοϋ εδάφους περιπτυσσόμενον τδν καλύπτοντα την “Ανναν 
.σταυρόν. Διά τής βίας άπέσπασαν αύτδν καί τδν ένεταφίασαν πλησίον 
τής συντρόφου.

»Έπί πολλά έτη η κέδρος εκείνη έθεωρεΐτο ώς ιερά τφ έρωτι* οί προ- 
δοθέντες έρασταί μετέβαινον έκεΐ ίνα κλαύσωσιν έπί τη άτυχίιρ αυτών 

οί άτυχεΐς έπορεύοντο δπως έπικαλεσθώσι την χαράν τοΰ ν’ άγαπηθώσι- 
ί'σως καί αυτοί οί εύτυχεϊς προσήρχοντο δπως ψιθυρίσωσιν έρωτικάς λέξεις 
εις τδ φως της σελήνής. Οί δύο εκείνοι σταυροί δέν παρεΐχον την έλαχί- 
•βτήν ιδέαν νεκροταφείου, άλλα βωμού εύτυχοϋς έρωτος. Οί άνεμοι έθο- 
φύβουν πάντοτε γλυκέως μεταξύ, τών κλάδων τής κέδρου, καί τά τ^ς 
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θαλάσσης κύμ.ατα?ηδέως έφιθύριζον προ τών ποδών τών σταυρών εκείνων; 
'Ημέραν τινά ό άρχων Trislao Vaz Teixeira, δ αύτδς 8ς μετά τής 

Zarco άπφκισε την Μαδέραν κατ'έρριψε την .κέδρον έκείνην διά σκληρού 
πελέκεως καί εύρεν ύλην αρκετήν, πρδς οίκοδόμησιν εκκλησίας' καί πράγ

ματι αύτη έκτίσθη άκριβώς έπί τοϋ τάφου τών δύο “Αγγλων εραστών. 
'Ο ναός τοϋ Ύψίστου ωκοδομήθη έπί ναοϋ τοΰ “Ερωτος καί ίερά ποίησις 

έστηρίχθη έπί έτέρας άβροτκτης.»
Μετά παρέλευσιν πέντε αιώνων έναπομένουσίν είσέτι δύο λείψανα τοϋ 

Maschim καί της “Αννης. Τδ όνομα Machico, δοθέν πτωχφ χωρίφ καί έν 
τεμάχιον τοΰ σταυρού, δνπερ δ Masch/im είχε γλύψη διά τδν τάφον τής 
“Αννης καί τδν .όποιον δ σκευοφύλαξ δεικνύει εις τούς περιηγητής.

Φίλτατε Ούϊλιέλμε, έφίλησα τδ τεμάχιον εκείνα τής κέδρου καί ηρώ- 

τησα έμαοτην, έάν μετά θάνατον ηθελον καί ημάς θέση πλησίον άλλήλων.
'Η τοΰ φορείου κίνησις μ’έκοπίκσε, καί ή θάλασσα ήτο γαληνιαία ώς 

τδ κάτοπτρου λίμνης. Έν Machico έλάβομεν όχημα καί ούτω ήλθομεν εις 
Conical, έχουσαν όλίγας καλύβας καί εκκλησίαν δυσειδεστέραν καί μελαγ- 
χολικωτέραν των'καλυβών- άκολούθως έπεσκέφθημεν τδ παρεκκλήσιον 

των Nossa Senhora da Piedade καί έπανήλθομεν διά θαλάσσης εις Φουγ- 

χάλην.
'Ο λήθαργος μου μετεβληθη εις ήδεΐαν καί ήρεμον μελαγχολίαν- άνέ-* 

πνεον έλευθερώτεοον καί ειχον εύχαριστηθή άνακαλύψκσα πολύτιμον λ,ίθον 

ποιησεως, ίνα τδν άποστείλφ τφ έμώ Ούϊλιέλμω.

Ή ’Έμμα τω Οϊΐ.Ιιΐ.Ιμω.

Έν Μαοέρα τή 19 ’Οκτωβρίου 18 · . .
Έπί δέκα πέντε ημέρας έζησα έν τή ποιήσει τοϋ Machico' έπεθύμουν 

νά ήμην ποιήτρια, ίνα δυνηθώ νά καταθέσω καί έγώ έπί τοϋ τάφου τοϋ 
Maschim καί τής “Αννης τδν έξ άνθέων στέφανόν μου, ηθελον νά είχον 
την φυσικήν $εξ ιότητα, ίνα άπαθανατίσω τούς εύτυχεϊς έκείνους έξορί- 
στους, άναπαυομένους πρδ πέντε ήδη αιώνων μεταξύ τών ριζών τής κέ

δρου εκείνης, ητις διετέλεσεν άνευ νεφών καί θυελλών ή εστία έρωτος. 
Πρδ πάντων όμως έπόθουν έγώ μέν νά ήμην ή “Αννα, σύ δέ δ Maschim. 
■ ’Αλλά τίνος ένεκεν τοσαύτη ποίησις αί'φνης έμελλε νά μεταβλήθή εις 

μελαγχολικήν εικόνα άπαισίου πραγμ,ατικότητος ; διατί άραγε ν; τοϋ 
.παρελθόντος ιλαρά ποίησις έμελλεν άποτόμως νά καλυφθή διά μελανής 
χλαίνης κηδείας ; Σοί ύπεσχέθην νά σοί μεταδίδω έκ τής χαράς μου καί 

y έκ τής λύπης μου. Σκέφθητι λοιπόν όπόσον εύσυνειδήτως διαφυλάττω την 

,-ύπόσχεσίν μου.. --:■
Πλήν τούτου, Ούϊλιέλμε μου τδ άλγος, οπερ σήμερον ήσθάνθην ήθελε
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μέ άποκτείνγ, έάν σύ δεν μετείχες τουτου- πρόσέτέι δέ είνε άλγος, δι- 
δάσκον και άνυψοϋν ημάς, καί ώς έκ τούτου πρέπει νά ευγνωμονώ αύτφ. 

'Οσάκις το άλγος άποτόμως καταλαμβάνει καί άγει ήμΧς εις τδ καθήκον, 
όφείλομεν αύτω εύγνωμοσύνην. Είνε ιατρός, οστις κόπτει καί καίει, άλλά 
θεραπεύει. “Αχ ! καθήκον, καθήκον, είσαι σίδηρου: θεός, άλλα παρασκευά
ζεις τήν ψυχήν εις ύψηλάς πράζεις, είσαι σκληρός, άλλα σύ μόνος παρέ

χεις ήμΐν τήν ίεράν μεγαλοφροσύνην τοϋ νά θεωρώμεν εαυτούς τι περισ
σότερον πλάσματος, οπερ γεννάται, τρώγει καί άποθνήσκει’ τι περισσό
τερον σκώληκος, οστις καταφανών πολλούς άλλους ζή, δίδων επί τέλους 
και αυτός εαυτόν εις τροφήν έζ άλλων μικρών σκωλήκων. ’Εάν τι αθά
νατον έν ήμΐν ύπάρχτ), εινε τδ παράδειγμα, δπερ οί γεννηθέντες κατα
λείπουν τοΐς γεννηθησομένοις’ το δέ ήμέτερον καθήκον είνε τδ πκλλά- 
διον τής-άνθρωπίνης άςιοπρεπείας, όπερ αί γενεαί έκάστοτε καταλείπουσιν 

άλλήλοις, ώστε άπαντες δέον νά ώμεν ζηλότυποι φύλακες, καί αδιάφθοροι 
ίερεΐς. ’Εάν άπαντες έλάτρευον τδν ©εδν τοΰτον τοσοΰτον σφοδρώς, όσον 
εγώ άπδ τής παιδικής μου ηλικίας, δποΐος παράδεισος θά ήτο -ό κόμος !

’Άκουσόν μου λοιπόν Ούϊλιέλμε μου.
Χθες άφυπνίσθην πλήρης άκμής καί καθ’ ολην την νύκτα δέν έβηςα 

είμή άπαξ μόνον. Είμαι τοσοΰτον άπληστος τής ύγείας μ.ου και τοσοΰ
τον διακαώς ποθώ ν’ άναλάβω νέας δυνάμεις, ΐνα σ’ ευχαριστήσω, ώστε 
πάραυτα ήθέλησα να δοκιμάσω έμαυτήν. Λοιπόν μόνη πάντη μόνη, έχουσα 
τδ άλεζήλιόν μου, ούχί ΐνα ύπερασπισθώ κατά τοΰ ήλιου, άλλ’ΐνα παρά

σχω εύ'σπλαγχνον σύμμαχον εις τούς ετι άδυνάτους πόδας μου, έζήλθον 
ενωρίς, λίαν ενωρίς, πριν ή ακόμη ή καλή θεία μου ’Άννα έγερθή, και 
όρμητικώς έπορεύθην προς την μάλλον απότομον όδδν την άπδ Φουγχά- 

λην πρδς βορραν διευθυνομένην καί άγουσαν εις τδ μικρόν Cural. Οί τής 
Μαδέρας κάτοικοι καλοϋσι την οδόν ταύτην διά λίαν επιτυχούς καί ποιη
τικής λέζεως caminho do foguete, όδδν των πυρών.

Άλλ’ ή καλή ”Εμμκ σου ήθελεν είναι οί πνεύμονες της άναρριχηθώσιν 
επί τής caminho do foguete" καί έκαστον κεκοπιακδς βήμα άφιέρωσεν εις 
τδν Ούίλιέλμον της.

'Οπόσον καθίσταται τις εγωιστής αγαπών’ οπόσον καθιστάμεθα έγωΐ” 
σταί, όταν ή ήμετέρα αγάπη δεΐται τής υγείας ημών — 'Ρίψασα βλέμμα 
επί τοϋ άνωφεροϋς τής όδοΰ έφοβήθην· άλλ’ έ'πειτα πάραυτκ κύψασα τούς 
όφθαλμούς ήρχισα άναβαίνουσα και άναπνέουσα καθ’ έκαστον βήμα, καί 
ουτω βραδέως, άλλ’ άσφαλώς κατόρθωσα ν’ άναβώ εκατόν ίσως βήματα 
μή άπαυδήσασα ουδέ βή'ασα. 'Οπόσον ήσθανόμην έμαυτην εύτυχή, επί 
τώ άνδρ,αγαθήμζτί μου τούτω, οπόσον έμεγαλοφρόνουν κατακτήσασα την 
Caminho do foguete! Καί άπαν τδ άνδραγάθημά μου καί αί κατακτήσεις 

μου ήσαν διά σέ, Ονίλιέλμε μου. . "Επεταν τδ τίλος.

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΑΚΑΑΙΜΕΓΑΑΑΩΝ
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ΑΓ ΕΜΜΕΣΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

μετάλλων καί ή 
καί εί καί ύπάο- 

πεΐρα μεγάλη καί χειρ

Συνηδέστατα άπαντώσιν δμ.οΰ τά δύο ταϋτα συγγε-.ή μετκ/./.α και δέν 

υπάρχει κατ’ εμέ έν τή φύσει περίπτωσις, καθ’ ήν ύγρόν, περιεχον άλατα 
τοϋ Νατρίου νά στερήται τοιούτων τοϋ Καλιού. Τούτο ισχύει έν μέρέι καί 
ώς πρδς τά ορυκτά, είναι δέ κανών εις τά έκ διαλυτών αλάτων συνιστώ* 
μένα, ενώ εις τά πυριτικά ορυκτά (Silica es) παρατηρεΐται, ώς εις τούς 
άστρίους (Feldspathes), τδ όρθόκλαστον καί τδ ολιγόκλαστον, μείζων άπο- 
κλειστικότης, εί καί πάλιν ό Σανίδινος, έτερος άστριος τών ηφαιστειογενών 

τραχυτών, περιέχει πάντοτε σχεδόν άμφότερα τά μέταλλα ταϋτα.
"Οστις όμως έτυχε ν’άναλύσ·?) χοϋν καρποφόρου ή τέφραν φυτοΰ οίουδή·* 

ποτέ, ή γάλα ή ουρά καί πρδ πάντων ύδατα πόσιμα ή μή, ώς έν τή φύ
σει εύρίσκονται, ύδατα πηγών ή θαλασσών καί πρδ πάντων ιαματικά, δέν 

δύναται ν’ άμφισβητήσ·/) ότι τά δυο μέταλλα των αλκαλίων συνοδέύουσιν 
άλληλα απανταχού Συνήθως δέ ύ-ερτερεΐ τδ Νάτριον έν τοΐς μίγμασι 

τούτοις κατά ποσδν τοΰ Καλίου.
'Ο άναλυτικδς προσδιορισμός λοιπόν των δύο τούτων 

κατ’ ιδίαν άπομόνωσις αυτών δέν είναι έργον ευχερές, 

χουσι καλαί μέθοδοι πρδς τούτο, απαιτείται όμως 
έζησκημένη όπως έπιτύχ-ρ τδν ά/.ριβή προσδιορισμόν τούτον.

Ό άπαράμιλλος εις τάς αναλύσεις καί τάς άναλυτικάς παρ’ αυτού έπί- 
νοηθείσας μεθόδους καθηγητής έν Έίδελβέργη Bunsen προσδιορίζει 1 έκά- 
τερον τών μετάλλων τούτων κατ’ ιδίαν, χρώμενος τή διαφόρφ διαλυτό- 
τητι τών διπλών μετά τοΰ χλωριούχου λευκόχρυσου αλάτων αυτών. ”1νΛ 
δέ άποδέίζω τάς δυσκολίας τοιαύτης άναλύσεως, συγχρόνως δέ τήν άκρί- 
βειαν,μεθ’ήςόφείλει νά έκτελήται αυτή, άναφέρω μόνον τήν μέθοδο’ν 

τοϋ Bunsen, καθ’ ήν προσδιορίζονται καί χωρίζονται άπ’ άλλήλων τδ Νά- 

τριον καί τδ Κάλιον τών ιαματικών καί τών ποτίμων ύδάτων. Ί1 άνάλυ- 
σις τοιούτων ύδάτων άπαιτεΐ πολλάκις άδίάλειπτον εργασίαν ένδς ή δύο 

μ,ηνών όπως ή πλήρης καί άκριβής.
Άφοϋ έμπρώτοις δρισθίί τδ ειδικόν βάρος τοϋ ύδατος, όπως γνωσθή 

■τοιουτοτρόπως-τδ βάρος -έκαστου κυβικού εκατοστόμετρου ύδατος, έζάτμί-4 Instructionen zur Unlersechung der badischen Miceralwasser. Heidelbeig 1874. »’,·
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ζονται έν χωνευτηρίφ έκ λευκοχρύσου προζυγισθέντι μία μέχρις εΓκοδΐ. λί- 

τραι (τσρδς 1 000 κυβ. έκατ.)*, Αναλόγως τοΰ άλατιόδους φορτίου, όπέρ φέ

ρει τδ ύδωρ διαλελυμένον. Τδ δέ στερεόν υπόλειμμα τής έςκτριίσεως θερ
μαίνεται έπί τίνος ώρας έ'ν τ·^ σταθερά θερμοκρασία 160° και ζυγίζεται, 
μεθ’ δ διαλύεται έν δσον έ'νεστι δλιγωτέρφ ψυχρώ υδατι και διαιρείται 
ούτως εις δυο μέρη, εις εν δηλαδή περιέχον τά διαλυτά συστατικά και εις 

ετερον περιέχον τά αδιάλυτα. Επειδή δέ τά άλατα τών ’Αλκαλίων, δσα 
τυχόν ύπάρχουσιν έν τφ υδατι, εΐσί διαλυτά, εύρηνται τδ Κάλιον καί τδ 
Νάτριον έν τφ διαλυτω μέρει. Τοϋτο λοιπδν διηθείται, ζυγίζεται Ακριβώς 
τδ διήθημα και υποδιαιρείται εις έξ μέρη,, ωσαύτως ακριβώς ζυγιζόμενα, 

όπως έν μέν τφ πρώτφ όρισθή τδ θειικδν οξύ, έν δέ τω δευτέρφ τδ χλώ- 
ριον, έν τω τριτφ τδ Ανθρακικόν οξύ, έν τφ τετάρτφ ή άσβεστος κα'ι ή 

μαγνήσια και έν τφ πέμπτω καί συνήθως μεγαλειτέρφ τά αλκάλια' τδ 
δέ εκτον μέρος χρησιμεύει εις εξελέγξεις.

Τδ μέρος λοιπδν τοΰ διηθήματος των διαλυτών ουσιών, τδ προοοισθέν 
$ίς τήν άνάλυσιν των αλκαλίων, ζέεται καί καθιζάνεται διά περίσσειας 
ύδροξειδίου τοΰ βαρίου, έξατμίζεται μέχρι ξηροΰ έν κάψη έκ λευκοχρύσου, 
Αναδιαλύεται έν όλιγίστφ-υδατι, διηθείται καί καθιζάνεται διά προσθή

κης καυστικής αμμωνίας καί ανθρακικού Αμμωνίου, όπως ούτως Αφαι- 
ρεθγ τδ προστεθέν βάριον. Τδ σχηματισθέν ίζημα, διηθείται, τδ δέ διή
θημα εξατμίζεται μέχρι ξηροΰ, εκδιώκεται ή περίσσεια της Αμμωνίας διά 

βραχείας θερμάνσεως της περιεχούσης τδ υπόλειμμα κάψης έκ λευκόχρυ
σου καί έπαναλαμβάνεται έπί της διαλύσεως τοΰ υπολείμματος έν υδατι 
τοσάκις ή δι’αμμωνίας καί ανθρακικού αμμωνίου καθίζησις, ή διήθησις 
τοΰ ιζήματος, ή έξάτμισις τοΰ διηθήματος καί ή διαπύρωσις τοϋ ξηροΰ 

υπολείμματος, έφ’ δσον είσέτι διά των Αντιδραστηρίων τούτων παράγεται 
'ίζημα. Τέλος δέ προστίθεται εις τήν πυκνήν τών χλωριούχων αλκαλίων 
διάλυσιν δξείδιον ύδραργύρου, θερμαίνεται τδ μίγμα έπί δύο ώρας δι’ άτμο- 

θερμαντηρος, εξατμίζεται, θερμαίνεται διά άμμοθερμαντήρος εις έκδίωξιν 

τοΰ σχηματισθέντος διχλωρούχου ύδραργύρου, παραλαμβώνεται δι’ υδατος, 
διηθείται εις χωνευτήοιον έκ λευκοχρύσου προζυγισθέν καί έξατμίζεται 

πάλιν μέχρι ξηροΰ, θερμαίνεται Απ’ ευθείας διά μιζρκς φλογδς φωταερίου, 
όπως μόλις έρυθροπυοωθή δ πυθμήν τοϋ χωνευτηρίου, προστίθενται στα
γόνες τινες ύδροχλωρικοΰ οξέος, έξατμίζονται, διαπυροϋται έκ νέου τδ χω- 
νευτήριον καί ύπολογίζεται τδ βάρος των νυν χημικώς καθαρών χλωριούχων 
Αλκαλίων.

Κατά τδν Bunsen λοιπδν χωρίζεται τδ κάλιον τών χλωριούχων Αλκα
λίων Από τοϋ νατρίου ως έξης:

Τδ τήγμα τών χλωριούχων Αλκαλίων διαλύεται έν υδατι, ζυγίζεται
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δέ τδ βάρος τής διαλύσεως ταυτης, -ή'τις μετά ταΰτα υποδιαιρείται εις 

δύο Ακριβώς ζυγιζόμενα. μέρη.
’Εν μέν τφ πρώτω προσδιορίζεται διά νιτρικού Αργύρου τδ χλώριον τών 

χλωριούχων Αλκαλίων,«όπως χρησιμεύσω κατόπιν εις έξέλεγξιν τών ποσο
τήτων τοΰ νατοίου καί τοΰ καλίου, έν δέ τφ δευτέρφ προσδιορίζεται'τδ 
κάλιον διά ποοσθήκης περίσσειας χλωριούχου λευκοχρύσου, έξατμίσέως τοϋ 
μίγματος μέχρι ξηροΰ, Αναδιαλύσεως του κίτρινου υπολείμματος εις όλίγι- 
στον ψυχρόν ύδωρ, διηθήσεως δι’ήθμοΰ έσταθμισμένου, πλύνσεως τοΰ ιζή
ματος πρώτον δι’Αραιού, έπειτα δέ διά όσον ένεστιν Ανύδρου οινοπνεύ

ματος καί τέλος διά μίγματος 4 μερών τοιούτου οινοπνεύματος καί 1 μ. 
αϊθέρος. Ό ήθμδς ξηραίνεται ύστερον διά θερμάνσεως έπί 2 ώρας εις 105° 

καί ζυγίζεται* ή δέ διαφορά τοΰ βάρους παρέχει τδ βάρος τοΰ διπλοΰ άλατος 
2Κ Cl-|-Pt Cl4, ούτινος 477,0 μέρη βάρους Αντιστοιχοΰσι προς 78,08 μ.β^ 
καλίου ήτοι 148.82 μ. β χλωριούχου καλίου ή'τοι 94.04 μ. β. όξεϊδίού 

τοΰ καλίου.
Προς εύρεσιν δέ τοΰ νατρίου εΐ'τε Αφαιρεϊται τδ κατά τά Ανωτέρω εύ-· 

ρεθέν βάρος τοΰ χλωριούχου καλίου Απδ τοΰ βάρους τών χλωριούχων Αλκα
λίων, οτε προκύπτει τδ τοΰ χλωριούχου νατρίου, έξ ού διά πολλαπλασια
σμού έπί 23,96 καί διαιρέσεως διά 58,33 εύρίσκεται τδ μεταλλικόν νάτριον^ 
εΐ'τε προσδιορίζεται καί τοϋτο Αμέσως. Έπί τούτφ δέ εΐ'τε μίγνυται τδ 
περιέχοντδ δίπλοΰν άλας έκ χλωριούχου νατρίου καί χλωριούχου λευκο
χρύσου διήθημα μετά καθαροϋ όξαλικοΰ οξέος, έξατμίζεται μέχρι ξηροΰ, ' 
διαπυροϋται τδ ύπόλειμμα καί παοαλαμβάνεται μεθ’ υδροχλωρικού όξέος τδ 

χλωριοΰχον νάτριον, εΐ'τε εξατμίζεται τδ αύτδ διήθημα πρδς απέλασιν τοΐΰ 
αΐθέρος καί τοϋ πλείστου μέρους τοΰ οινοπνεύματος, τίθεται εις σφαιρικήν 
φιάλην, διά τοΰ πώματος τής οποίας διέρχονται δύο ύέλινοι σωλήνες κε- 
καμμένοι, καί ζέεται ένφ ταυτοχοόνως διοχετεύεται ύδρογόνον διά τών 
σωλήνων, μέχρις δτου τδ μέν ύγρδν έκ κίτρινου γεινφ άχρουν, δ δέ λευκό
χρυσος άποβληθω εντελώς* τδ μετά τήν διήθησιν τοΰ λευκοχρύσου μένον 
ύγρδν έξατμίζεται μέχρι ξηροΰ, διαπυροϋται τδ ύπόλειμμα καί ζυγίζεται 

ώς χλωριοΰχον νάτριον.
Ό Bunsen προσδιορίζει μέν συνήθως καί τδ βάρος τοϋ χλωριούχου νατρίου 

Αλλά μεταχειρίζεται αυτό μάλλον ΐνα έξελέγξγ τδ Αποτέλεσμα- τοΰ έμ
μεσου προσδιορισμού τοϋ νατρίου έκ τοΰ ιζήματος τοΰ χλωριούχου καλιο- 

λευκοχρύσου.
Έστω S τδ βάρος τών χλωριούχων Αλκαλίων, Π τδ βάρος τοϋ έκ τοϋ 

S ληφθέντος χλωριούχου καλιολευκοχρύσου -καί-Ν τδ ζητούμενον. βάρος τοΰ- 
χλωριούχου νατρίου, Κ τδ Ατομικόν βάρος τοϋ καλίου == 39,04, 01 τδ τοϋ 
χλωρίου = 35,37 καί Ρί τδ τοϋ λευκοχρύσου= 196.7, τότε εύρίσκεται·. 

τδ βάρος Ν τοΰ χλωριούχου. νατρίου ... . ...
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Ν== S — 2κφ2α
Ft~ + 2K'+4ci‘ Π “

0,30568 Π.

έζαγόμενα τών προκαταρκτικών έργασιών 
ς τών χλωριούχων Αλκαλίων 

υκοχρύσου), τότε ή έμμεσος δι’ 
'τέρα καί όλιγώτερον ύπο- 

τοϋ νατρίου, συνάμα δέ θέλει 
. κροτέρω χοονικω δια-

οώτΰη’ διά τοΰτο δ Wacken- 
: θειικά Αλκάλια, δπως έκ 

θειικοΰ οξέος όρίσωσι τδ βάρος τοΰ

Είναι αύτόδηλον δτι, έάν τά 
είναι ακριβή (ενταύθα δηλαδή δ προσδιορισμό 
καί τοΰ ίζήμ ατος τοΰ χλωριούχου καλιολει 
υπολογισμ,οϋ γινόμενη Ανκλυσις έ'σεται Ασφαλεσ· 
κείμενη εις λάθη ή δ άμεσος προσδιορισμός 
άπαιτησει δλιγωτέραν έργασίαν κκί περατωθή έν σμικροτέρω χρονικώ δια- 
στηματι. Διά τοΰτο λοιπόν συσταίνονται αί λεγόμεναι έ'μμε’σοι μέθοδοι 
τοΰ προσδιορισμού τών δύο μετάλλων καλίου καί νατρίου, ών μία έσχά- 
τως έν τώ έμίρ χημείω έκπονηθεϊσκ, Αποτελεί τδ θέμα της παρούσης 
δικ τριβάς,

Κατα τον Will 1 τά χλωριοΰχα Αλκάλια καί τδ έν αύτοϊς χλώριον έπαρ- 
κοΰσιν δπως μετ’ άκριβ-ίας δρισθώσι τότε κάλιον καί τό νάτριο'ν.

'Ορίζεται έν πρώτοις τδ βάρος τών χλωριούχων αλκαλίων ομοΰ (έστω 
τοΰτο — Α), διαλύονται είτα ταΰτα έν ύ'δατι, ζέεται ή διάλυσις*καί προσ
τίθεται μίγμα ί'σων όγκων νιτρικού οξέος κκί διαλύσεως νιτρικού αργύρου, 
εςακολουθεϊ· έπίτινκςέ'τι στιγμά; ή θέρκκνσις καί διηθείται τό έκ χλω- 
ριοόχου αργύρου ϊ ξημα δι’ ήθμοΰ ξηρανθέντος εις 1 1 0° καί ζ, 
μετά την διά ζέοντος ΰδατος Απόπλυνσιν, ό ηθμός ξηραίνεται 
ιζήματος , εις I 1 0°, ζυγίζεται κκί ξηραίνεται έπανειλημμένως, 
μεταξύ δυο Αλλεπαλλήλων ζυγίσεων ούδεμία πρόκυψη διαφορά, 
σκεται έκ τοϋ βάρους τοΰ χλωριούχου αργύρου τό του έν αύτφ 
Ακολουθίαν μετά τών δύο ζητούμενων μετάλλων ηνωμένου ύπάρχοντος 
χλωρίου διά πολλαπλασιασμού έπί τδ κλάσμα -3*’3?.

143,03
' ’Επειδή δέ ή διαφορά (δ) μεταξύ τοΰ βάρους Α τών χλωριούχων Αλκά

λιων, καί τής ποσότητας έκείνης, ηθέλομεν λάβει έάν άπαν τό εύρε- 
βεν χλώριον ύπήρχεν ώς χλωριοϋχον κάλιον, έχει πρδς τδ ζητούμενον χλω- 
ριοΰχον νάτριον ώς ή διαφορά μεταξύ τών μοριακών βαρών τοΰ χλωριού- 
χου καλίου καί τοΰ χλωριούχου νατρίου (δ=16,08) πρδς τδ βάρος”τοϋ μο
ρίου του χλωριούχου νατρίου (=58,33), συνάγομεν δτι εύρίσκεται τδ βά
ρος τοΰ ένυπάρχοντος χλωριούχου νατρίου = X διά

16,03 : 58,33 = δ : X 
το δε τοΰ χλωριούχου καλίου έ'σεται Α — X,

Ή μέθοδος αύ'τη δέν είναι κακή, Αλλ’ δμως πάσχει έκ του μειονεκτή
ματος δτι τά χλωριοΰχα Αλκάλια ώς πτητικά δέν δύνανται Αρκούντως νά 

1 Aaleituag zur chetn. Analyse 9η ixj. 1873, σελ. 276.

>ίων, χ,κΐ τής ποσότητας εκείνης.

’υγισθέντος* 
μετά τοΰ 

ft εω;
καί
καί

δτου
t f SUOl- 

κκτ’

τής Αναλογίας:.

διαπυρωθώσι χωρίς νά έξατμισθνΙ aat μέρος 
Toder καί δ Fresenius προτιμώσι τά μ.ονιμώτερα 
τοϋ βάρους αυτών καί τοϋ εν αύτοϊς C.... .
καλίου κκί τοϋ νατρίου. ,

*Β μετατοοπη τών χλωριούχων Αλικαλιων είς θειικα γίνεται, ως θέλω 
άναοέοει κατωτέρω κατά τήν περιγραφήν της ύπ έμοϋ τροποποιηθείς 

X - ' ' «Λ άχς· fifi-ftvny Λ?'» π Λ (ίσΧία-’|Αε9όορυ, οικ 
ρίζεται κατά την συνή1

Κατά τδν

ά θερμάνσεως μετά θειικοΰ δξέος* τδ δέ θειικδν οξύ προσδιο- 
ζ ' ήθη μέθοδον διά καθιζήσεως μετά χλωριούχου βαρίου. 

Wackenroder ’ έ'στωσαν τδ μέν βάρος τών θειικών αλάτων 
τοϋ τε καλίου καί τοϋ νατρίου = S, τδ δέ τοϋ περιεχομένου Ανύδρου θειικοΰ 

(SO3) = Δ ώ θί Αριθμοί 79,86, 94,04 καί 6 1,88 τά βάρη των μο
ρίων’τοϋ Ανυδρίτου τοϋ θειικοΰ οξέος (SO3), τοΰ οξειδίου τοΰ καλίου (Κ Ο) 
καί τοΰ άξειδίου τοϋ νατρίου (Νκ2θ)· θέλουσι λοιπόν εύρεθή τά βάρη του 

' “ οξειδίου τοΰ νατρίου κατά τάς εξής εςισωσεις’
SO3 

(S —Α) . —7------ν ΝαΌ
Κ2Ο = SO3 '

οξειδίου τοϋ καλίου κκί τοϋ οζ;

Κατά δέ 
λίων καί S 
(SO3), είναι:

τδν Fresenius*, 

τδ βάρος τοΰ

Ο

so3 so*
i\a2O

δστις καλεϊ Α τδ μίγμα τών θειικών κλκα- 
έν αύτώ πεοιεχομένου ανύδρου θειικοΰ οξέος

Κ2Ο

S- 0,459 19 Α
Να2 50^= ----------------------- -

0,10419
(S—0,45919 Α)

Κ2 SO1 = Α — ------ - .0,104 ι 9

καί

^Όί Ανωτέρω τύποι, ώς βλέπομεν, δέν είναι ανηγμενοι εις την συντομω- 
τέραν αυτών έ'κφρασιν, τοΰθ1 δπερ είναι σπουδαΐον μειονέκτημα* ό δέ κατ 
αυτούς έργαζόμενος δέν Απαλλάττεται μκκροϋ καί επίμοχθου υπολορι 
σμοΰ. ’Εκτός δέ τούτου είναι οφθαλμοφανές δτι τά αποτελέσματα τής 
άναλύσεως καθίστανται προβληματικά, άμα ώς διαλυθώσιν εις ύδωρ τά

Λ Archiv ftr Pharmacie τομ. 53, σιλ. 24 καί Otto-Grabam Lehrbuch 3η «3. τβμ. «. 

βελ. 357.
2 Anleitung zur quantitative!) chein. Analyse 5η ϊχό. 1362 σιλ. 640.
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άπζζ εύρεθεντα χλωριοϋχα ή θεακά άλκάλια> κατκβυθισθώσι δέ έξ αυ
τών τδ χλώριον ή τδ θειικόν όζύ, έν ένί λόγω, x<jm ώς έκ νέου καί κατ’ 
έπανάληψιν ύποβληθώσιν εις νέας χημικά; πράξεις, καθ’ άς εύκόλω; παρ- 
εισφρύουσι λάθη ή άπώλειαι οίαιδήποτε. "Οπως λοιπόν άποφύγω όσον έ'νε- 
στι τάς άναδιαλύσεις, καθιζήσεις, μεταγγίσεις, διηθήσεις, πλύνσεις και ζυ
γίσεις, συγχρόνως δέ ευρώ έκφρκσιν πολυμερεστέραν δι’ άμφοτέρας τάς 
άγνωστους καί τέλος όπως απαλλάξω τδν αναλυτήν άπδ τών μακρών ύπο^· 
λογισμών, έσκέφθην νά μή προσδιορίσω κατ’ ιδίαν ούτε τδ χλώριον τών 
χλωριούχων άλκαλίων, ο ντε τδ θειικδν οξύ τών θειικών αλάτων, άλλ’ΐνα 
καταστρώσω δύο εξισώσεις, προκειμένου περί εύρέσεως δυο άγνωστων, νά 
ζυγίσω τά τε χλωριοϋχα καί τά θειικά άλατα των έν λόγω δυο μετάλλων 
καί νά λύσω έν ταύτώ τοιουτοτρόπως τάς δυο εξισώσεις, όπως πρόκυψη 
ί> συντομότερος τύπος δι’ αυτά ταϋτα τά μέταλλα κάλιον καί νάτριον.

’Ιδού δέ πώς έκτελεΓται τδ πρακτικόν μέρος τής άναλύσεως.
Ζυγίζομεν πρώτον τδ κατά τήν μέθοδον τοΰ Bunsen, ληφθέν μίγμα τών 

χλωριούχων αλκαλίων, τδ δέ βάρος αύτοΰ έ'στω = Α. Είτα δέ.έπιστάζο- 
μεν αύτά έν αύτφ τούτφ τώ έκ λευκόχρυσου χωνευτηρίφ, έν ώ έγένετο ή 
ζύγισις αυτών, διά πυκνοΰ θειικοΰ οξέος, καϊ ένθέτομεν τδ χωνευτηρίου 
τοϋτο μετά τοΰ πώματος αύτοΰ έντδς ετέρου μεγαλειτέρου χωνευτηρίου 
έκ λευκοχρύσου, έπίσης άκριβώς έζυγισμένου. Νυν δέ θερμαίνομεν τδ σύ
στημα τών δύο χωνευτηρίων κατ’ άρχάς μέν ήπίως δι’ άμμοθερμαντήοος, 
έπειτα δέ σφοδρώς διά τής φλογδς λύχνου τοϋ Bunsen, έκδιώκομεν εντε
λώς τους ατμούς τοΰ ύδροχλωοικοΰ καί τοΰ πλεονάζοντας Θειικοΰ όξέος 
καί, όταν μεταβληθώσι τοιουτοτρόπως τά χλωριοϋχα αλκάλια εις όξυνκ 
θειικά, ρίπτομ.εν άρκοΰσαν ποσότητα στερεού άνθρακικοΰ άμμωνίου εις τδ' 
μικρότερου τών χωνευτηρίων καί θερμαίνομεν μέχρι; άπελάσεως τών 
άτμών τοΰ άνθρακικοΰ καί τοΰ θειικοΰ άμμωνίου' διότι, ώ; γνωστόν, διά 
τοΰ άνθρακικοΰ άμμωνίου, μεταβαλλόμενου εις θειικόν, μετατρέπονται 
τά βξυνα θειικά αλκάλια εις ούδέτερα. Μετά τήν έντελή άποχώρησιν 
τοΰ θειικοΰ άμμωνίου ζυγίζοαεν τά χωνευτήρια, έπαναλαμβάνομεν δέ το
σάκις άκόμη τήν προσθήκην τοϋ άνθρακικοΰ άμμωνίου, τήν διαπύρωσιν 
καί τήν ζύγισιν, εφόσον δύο άλλεπάλληλοι ζυγίσεις παρουσιάζουσιν έ'τι 
διαφοράς. Τότε λοιπόν τά δύο χωνευτήρια περιέχουσι μίγμα τών ουδετέ
ρων θειικών αλάτων τοΰ καλίου καί τοΰ νατρίου' καλέσωμεν δέ τδ βάοος 

αυτών == Β.
Συνίσταται λοιπόν τδ μ.έν Α έκ τών χλωριούχων αλκαλίων καί περιέ

χει άγνωστον ποσδν χλωριούχου καλίου καί χλωριούχου νατρίου. Ταϋτα 
δέ πάλιν περιέχουσι μέν άγνωστον ποσδν καλίου καί νατρίου, άλλ’ όμως 
τδ χλώριον, οπερ ένοΰται μετά τής ποσότητος τκύτης τών μετάλλων τού
των, δέν είναι πλέον άπολύτως άγνωστον, άλλ’ ώς πρδς τδ ποσδν έκατέ-

νεα ΜΕΘΟΔΟΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟΥ 54?
ρου τδν μετάλλων σαφώς καί άναμφισβητήτως ώρισμένον, διότι ένοΰντας 
35,37 μέρη βάρους χλωρίου μέτά 39,04 μ. β. καλίου καί 22,96 μ., β. 

νατρίου. Δυνάμεθα λοιπόν νά έκφράσωμεν τδ Α διά τής επομένης έξισώ 
σεως, πζριστάνοντες διά X τήν άγνωστον ποσότητα τοΰ. καλίου καί διά 

ψ τήν τοΰ νατρίου καί παραδεχόμενοι ώς ισοδύναμα τοΰ κκλίου, τοΰ να
τρίου, τοΰ χλωρίου, τοΰ θείου καί τοΰ όξυγόνου τούς άριθμούς 39.04, 

22.96, 35.37, 31.98 καί 1 5.96 :
35.37

22.96
35.37

α = Χ4------------χ+'ΐΓ+
Α 39.04

ήτοιΨ

74.41 58.33

Ιοΐ* + Τ2Ϊ96
1

Α =
Άναλόγως δέ σκεπτόμενοι ώς πρδς τά θειικά αλκάλια καί ενθυμούμε

νοι οτι τδ μόριον τών θειικών αλάτων τοΰ καλίου καί τοΰ νατρίου ενέχει 
διπλάσιαν ποσότητα καλίου καί νατρίου ή τδ μόριον τών σχετικών χλωριού

χων αλάτων, δθεν έπεται άνκγκαίως ότι, έάν σχηματίσωμεν θειικά άλατα 
έκ τών χλωριούχων καί μεταχειρισθώμεν μόνον τδ έντδς τών χλωριούχων 

ένυπάρχον ποσδν των σχετικών μετάλλων, όφείλομεν νά λάβωμεν μόνον 

τδ ή'μισυ τής ποσότητος τοΰ θειικοΰ οξέος, διότι
H2SO4 S ΟΔ

2 KCI+H2SO4==2.HC1+K2SO4 ήτοι KCl-f---------- ■= HCl+K — —
* 2 2 ,2

θεωοοΰμεν τδ Β συνιστάμενον έκ
SO* SO4

Β = X 4- ---------X 4- ψ 4- —- ------ -- Ψ
39.04 22.96

Άντικαθιστώντες άντί τοΰ θείου (S) καί τοΰ όξυγόνου (Ο) τά Ισοδύναμα 

«ύτών, έ'χομέν 47.91 47.91
Β —χ_1----------χ4-ψ4-*—— .ψ καί

39,04 22.96
86.95 70.87

Β = ----------. X 4------------ . Ψ................2
39.04 22.96

Έκ τής έξισώσεωςς 2) εύρίσκεται τδ X

39.04 39.04 70.87
Χ=τ ——. Β-----------X--------- ,ψ

86.95 86.95 22.96
άντικαθιστώντες δέ τήν τιμήν ταύτην τοΰ X είς τήν έξίσωσιν 1), λαμ- 

βάνομεν 74,41 /39.04 39.04 70.87 \ , 58.33
Α —------ -------------- ------------- ---- ------- -,ψ) 4- -------- . Ψ

39,04 \86.95 86.95 22,96 J 22.96
Τδμος Ζ’. 6.— ’Ιούνιο; 1885. 35
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74.41
-------- . Β—-A
86.95ψ — ------ ,--------------------------------- ¥

74.4 ( 70.87 58.33

86.95 22.96 ~ 22.96 

ψ = 8,472857963772 Β— 9,900752586346 Α.

Λύοντες δέ τέλος την έξίσωσιν 1) ώς προ; τδ X λαμβάνομεν 

Χ = 0,52466006 Α — 1,332903 Ψ, 
ένθα άντικαθιστώμ.εν τδ Ψ διά της ώς Ανωτέρω βΰρεθείσης Αξίας αύτοδ» 

Ή ολη εργασία κατά τήν έκτεδεϊτκν μέθοδον περκτοϋτζι έντδς όλίγώίλ 
ωρών, δ δέ ύτολογισμδς ούδεμίαν παρέχει δυσκολίαν. Εύρίσκεται δηλαδή 

πρώτον τδ βάρος Α τών χλωριούχων Αλκαλίων καί τδ τών θειικών Αλά

των αυτών Β, είσάγονται οί Αριθμοί ούτοι εις τά,ς Ανωτέρω δύο εξισώ
σεις καί προκύπτει τοιουτοτρόπως Ακέσως τδ βάρος τών ζητούμενων με
τάλλων καλίου (Κ) καί νατρίου (Νχ).

Να = 8,472858 Β — 9,9007526 Α 
Κ = 0,52466 Α— 1,3329 Να

Κατά τήν μέθοδον ταύτην έξετέλεσκ πλείονκς τών δέκα επιτυχείς 
προσδιοοορισμούς τών έν λόγω μετάλλων.

Λαβών λ. χ. μίγμα

χλωριούχου καλίου 0,3812 γραμ. καί

» νατρίου 1,2702 »
εύρον τδ Α== 1,6514 ®
τά δέ χλωριοϋχα Αλκάλια μ.ετατοαπέντα εις Οειικά παρέσχον

Β = 1,98875 γραμ.
οί δέ Αριθμοί ούτοι είσαχθέντες εις τούς Ανωτέρω τύπους εδωκχν 

Κ = 0,2008 γραμ.
Να = 0,4997 » .

ένφ δι’ υπολογισμού έκ τών έφαρμοσθέντων χλωριούχων Αλάτων εύ· 
ρέθη ότι

0,3812 γραμ. KCI ένέχουσι Κ = 0,2 γραμ.

1,2702 a NaCl » Να=0,5 »

('Αν»νοΐνώ9η ώ τη συνεδρί? του φυσικού τμήματος τοΰ Συλλόγου).

Άναστ, Κ. Χρηο-ιυμΐνο$

*Βτανε μια φορά ένας βασιλέας καί δεν ήκανε παιδί’ τδ λοιπδς ήκαμε 
ταξίματα, μα αδύνατο’ δέν ήγίνουντα’ τδ λοιπδς ήθυμήθηκε καί λέει δ 
βασιλέας, Ας κάμω παιδί καί σά γενή 12 χρονώ,Ας τδ φάγ δ Σιδερόλυκας* 

.βίπέν το, ήγείνηκε. Άγγαστρώνεται ή βασίλισσα, γεννά Αρσενικό πκιδί’ 
τδ βάλανε στοί δάσκαλοι, τδ σπουδάσανε’ όσο ήμεγάλωνε τδ πκιδί, ή- 
κλαίανε οί γονείς’ Αφοϋ ήγείνηκε τδ πκιδί κι’ ήκκτάλκβε — γιατί τού 
’πάντα δ Σιδερόλυκας καί τού λεε, Πκιδί μου νά πής τοϋ πατέρα σου νά 
μην ξεχάστ) τδ τάξιμόν του—τδ λοιπδς ήρώτκ τδ παιδί, μά πατέρα μου, 

τί έχετε καί κλαΐτε καί μ’ Αρωτίρ κι’ αύτδς ο άγριος Ανθρωπος, τί τοϋ 
τάξετε ; Αφοϋ ήγείνηκε τδ παιδί 1 I χρονώ ήτήαινε στά ! 2, τότες ήοίασε 
τούς γονείς του κα·. τοϋ τδ φανερώσανε. Άφοΰ τοΰ τό ’πάνε, πώς γιε μου 
τοϋ Σιδεοόλυκα σέ τάξαμε, τδ παιδί σηκώνεται καί πάει κάτω στά Αλό- 
γατα, στδ σταϋλο και βρίσκει ένα καλδ άλογο καί πάει στον Ατζίγκανο 
καί τοϋ λέει καί βάνει πέταλα στά πόδια καί τονέ διορίζει καί τά βκν,ει 
τά μπρδς πίσω, ή φτέρναις στά νύχια καί τά νύχια στοί φτέρναις κι’ έ'πειτα 
παίρνει τήν ευχή τών γονειών του καί καββαλικεύγει καί φεύγει καί.ήπή- 

αινε στήν Άπκνωμεριά καί ή 
κρωτήοι. 
κι’ ήζή τα

μπλαΐς του ήτκνε σκν νά πηκίνη ’ςτ’ Ά- 
Τότες ήρθανε οί 12 χρόνοι καί πάει δ Σιδερόλυκας στδ παλάτι 
τδ τάξιμόν του’ τδ πκιδί τδ κατάλαβε καί ήφυε' λέει, αύτδ ή

θελα κ’ εγώ. Τότες ,ήπηρε <5 Σιδερόλυκας τδ δρόμο καί ήκυνήα νά πάη νά 
τον ευρ·/)’ ό Σιίερόλυκας ή'πηρε τδ Άκρωτήρι’ ΑςΑφήκωμε τδ Σιδερόλυκα 
καί ας πιάσωμε τδ παιδί έκε? όπου έπήαινε στδ δάσος ’Εκεί δποϋ ήπέρνα 
Απδ ένα δάτος, βλέπει έναν πηάδι κι’ Απάνω στδ πηάδι ήτκνε μιά γργά κι’ 
ήκοιμούντανε 30 χρόνοι. Τδ λοιπδς βλέποντας τδ παιδί ήκαταίβηκε καί 
ήπηρε τή γργκ Απδ πάνω Απδ τδ πηάδι, Αν έξύπνα, ή'θε νά πάη μέσα. 
Καί τσή σήκωσε τά φρύδιάν τσι όπου ή'τανε κι’ήσκεπάζαν τά μάθιάν τση 
καί δέν ήβλεπε. Λέει, Α παιδί μου, εσύ ποϋ μέ γλύτωσες καί δέν ήπνίηκα 
καί μοΰ δωσες καί τδ φώς μου, ιντα θές νά σοϋ κάμω,τώρα ; Λέει μητέρα 
μου, νά μέ γλυτώσης, γιατί μέ κυνημ δ Σιδερόλυκας νά μέ φάή. Παιδί 
μου δέν μπορώ γω νά σοϋ κάμω πράμα, παρά θά σοϋ δώκω την ευχή μου’ 
ποϋ δώνει ένα σκυλάκι καί τοϋ λέει όπου κάτστ), νά μήν τδ σηκώσγι καί 
τήν ευχήν τση καί νά τρέχης, γιατί εκείνος έρχεται καταπάνω σου καί 

• •'■’’Ms Παρνασσού τόμ, Α' βίλ. 901 (*«t σελ. 228). τόμ, Ε' σιλ. 938. . - .
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Sue vx 'βργς την χ^ε^-η μου και εκείνη ξέρει νά σέ ’ρδινιάσν) νά γλύτω
σες’ άφίνει αύτή, παίρνει το σκυλάκιν του καί φεύγει' ήπήαινε δρόμο πολύ 

φτάνει σέ ένα σπίτι, μπαίνει ρ.έσα καί βρίσκει μιά γργά απάνω σ’ ενχ 
νάπο, μιαν τριχιά μέ τ’ αλεύρι κι’ή γργά απάνω κι’ ήκοιμούντανε. Αυτός 
πάει και παίρνει σιγά το νάπο μέ την τριχιά ποϋ τανε τδ άλεΰρι μέσα, 
τδ κοσκινίζει, βάνει νερό, τδ ζυμώνει, καί διαλέει ξύλα και τώ ’φτει, κι’ 
άπέκειο κάνει δυδ πήτταις, τσή βάνει καί τσή ψήνει, μιά μικρά καί μιά 
μεγάλη. Ευπνιή τη γργά, θωρεΐ ή γργά άφοΰ ήξύπνησε τσή πητταις ήκί- 

νησε και τοΰ ’ρχούντανε, ώ παιδί μου, ποϋ γώ πολεμώ τρεις χρόνοι νά 
κοσκινίσω τούτο τ’ άλεΰρι νά κάμω τσή πητταις όπου καοτερώ τδ γυιό 
μ.ου νά ’ρθγ νά φάγ καί δέν ή'μουν άξα παρά ήκοιμούμουνε καί ί'ντα χάρι 
θέλεις τώρα ; Λέει, άλλη χάρι δέ θέλω, μητέρα μου, παρά νά μέ γλυτώ- 

σγς άπδ τδ Σιδερόλυκα. ΎΑ παιδί μου νά φεύγγς κιόλα άποδώ, γιατί σή
μερα είσαι σύ ’δω, αύριο είνε εκείνος, γιατί £εινε φίλδς μου' μά νά τοΰτο 
τδ σκυλί και τη μικρά πήττα και ποοπώδιέ το οπού βρίσκεις δρόμο' όπου 
βρίσκεις δρόμο' σάν δέν έ'χει πειδ δρόμο πήαινε στη διβέρα τοϋ γιαλού 
βάλε την πηττα στη κεφαλή σου, δπου είνε ένα βουνδ καί έκεΐ νά γλυ- 
τώσης. Την εύχή μου και τδ σκυλάκι καί οπού κάτσγς, νά μην τδ σηκώ- 

νγς, τοϋ ’πε κι’ αύτή. Φεύγει, στο δρόμο ποϋ έπήαινε, τοϋ πάντηξε ένα 
λεοντάρι, πέφτουνε τά σκυλάκια τά δυό, ξεσκίζουν τδ λεοντάρι τδ τρώνε* 
τδ λοιπδς αύτδ ή'τανε θηλυκό, σκύλος και σκύλα, κ’ήγγαστρώθηκε ή 
σκύλα καί γενν^ ή σκύλα καί κάνει ένα σκυλάκι ωραίο καί είχε τότες 
τρία. Ήπορπώδιε ώστε ποϋ ηύρισκε δρόμο έκεΐ, σαν ήθελε νά πάή .στδ 
δρόμο τοΰ γιαλού στόνε μισδ δρόμο ή'κατσε μ.έ τσοί σκύλοιν του νά ξεκου- 

ραστή. Ό Σιδερόλυκας ήπήαινε καταπάνων του, άφοΰ είδε πώς δέν είν’άλ
λος δρόμος, ήκατάλαβε πώς στδ γιαλό θά τδν εύργ' τδ λοιπός έκεΐ σύρ- 

νει μιά σφυρήματιά, άκούει τδ παιδί άποδώ καί τδν ’Άϊ-Αιά μακρυά —- 
έκεΐ, λέει μωρέ μέ άλλη μιά θά μέ ρουφήξγ' παίρνει τσοί σκύλοιν του καί 
καταιβαίνει στδ γιαλό. Ήκαταίβηκε τδ παιδί κοντά στη θάλασσα, βάνει 

την πηττα στην κεφαλήν του καί γίνεται ή θάλασσα στεργιά. Καί παίρ
νει τσοί σκύλοιν του καί ηποπάρτιε κι’ ήπήαινε μακρύ μέρος, αλάργα καί 
φτάνει σ’ένα βουνδ καί άναιβαίν’ άπάνω, άναιβαίνει βλέπει τδ βουνδ χώρα 
μεγάλη, σά χωριό καί άπάνω έκεΐ στδ βουνδ ή'τανε έναν παλάτι. Μέσα ’ς 
αύτδ τδ παλάτι ητανε μιάν ωραία βασίλισσα, βλέπει δ ένας τδν άλλο, 
λέει πώς ήρθες εσύ εδώ, λέει, καί πώς ήρθες εσύ' λέει έγώ ήρθα άπδ τδ 
Σιδερόλυκα’ λέει κι’ έγώ άπδ τδν ίδιο. Νά ζήσωμε τη ζωή μας τώρα εδώ 
μαζί. Άς άφήκωμε αυτοί, δποϋ ηυρηκε δ ένας τδν άλλονε σύντροφο, καί 
άς πιάσωμε τδ Σιδερόλυκα δποϋ ήπήε στην περιγιαλιά καί τρώει τσή χο- 

. χλιδές άπδ τδ θυμόν του, ώς τδν έ'βλεπε άπάνω στδ βουνό.

Αύτδς πώς νά κάμγ τώρα, δποϋ δέν ήμπόριε τώρα μήτε νά περάσγ, 

γιατί ητανε μακρυά, μήτε νά πάγ) στδ βουνό. *Ηβγαινε η βασίλισσα στδ 

παρεθύρι κι’ τέτανε άντίκρυν του τοϋ Σιδερόλυκα. Πιάνει μέ τη βασίλισσα 
την κουβέντα κάί τσή μίλιε και άπδ την μιά, καί άπδ την άλλη, μέ την 
καλημέρα, έπιαστήκανε φίλοι. Τσή λέει μιά μέρα, δέ μοϋ λες τδν τρόπο 
δποϋ ανέβηκε αύτοσδά νά άναίβω κι’ έγώ νά σέ πάρω νά σέ πάω στδν 
πατέρα ; Λέει μά δέν μπορώ γιά θά μέ γελάσγς’ λέει δέ φοβάσαι, νάρθω 
άπάνω νά φάω αύτόνε καί νά πάρω έσενα στην πλάτη μου νά σέ πάω 
στδν πατέοα σου καί καλά τήν πλάνησε άποδώ άποκεΐ, τοϋ λέει μιά 
πηττα βκσίλισσά μου. Νά μοϋ τηνε δώσ-ρς, νά μοϋ τηνέ δώσ·ρς, στά πολλά 
τσή τηνέ δώνει* τοϋ τηνέ δώνει, τή βάζ’αύτδς στην κεφαλήν του, γίνεται 
ή θάλασσα στεργιά’ περνά άναιβαίνει στδ βουνό,πάει βρίσκει τή βασίλισσα’ 
βκσίλισσά μ.ου θά φάω αύτόνε καί σένα θά πάω στδν πατέρα σου νά ζήσγς 
τή ζωή σου καλή. Μά τώρα ποϋ φοβούμαι τσοί σκύλοι καί άλλο δέν είνε 
παρά νά κάμω στδν ένα καντοϋνι το." σπιτιού ένα λάκκο καί νάμπω μέσα, 
νά ρήξγ; τά χώματα άπάνω μου καί νάψγς καί κάρβουνα. Καί νά μήν ά- 
φήκγς τσοί σκύλοι νά πέσουνε άπάνω μου, ποϋ θάβγω γώ τή νύχτα νά 
φάω αύτόνε καί νά πάω έσένα στδν πατέρα. Πιάνει κάνει έναν λάκκο δ 
Σιδερόλυκας, τονέ χώνει μετά χώματα, βάνει κάρβουνα άπάνω καί ή'ψανε. 
’Ηρθε ή ώρα τοϋ παιδιού ποϋ ήποκυνήγησε καί ή'ρχουντα στδ σπίτι. Μά 
έ'λα τώρα οί σκύλοι ποϋ τονέ νοιώσανε καί πριχοϋ ήκολουθούσανε; τδν 
άφέντη τωνε, τώρα τόν άφίνανε πίσω κι’ ήτρέχανε ’κείνοι μπροστά. Γιατί 
οί σκύλοι, δ ένας ’κείνος ποϋ γεννήθηκε ή'τανε σά θερίο μεγάλος, γιατί 
ή'φαε εκείνο τδ θηρίο κι’ήθέριεψε.. Μέ τσή λαντζαΐς ήπήανε οί σκύλοι στδ 
σπίτι καί άφοϋ ήλαργάρανε, ήστρέφανε πίσω καί ήξανοίανε τδν άφέντη 
ώστε νά πάή κοντά τωνε. Μέ τσή λαντζαΐς πάνε στδ σπίτι οί σκύλοι, καί 
πάνε κ’ ήτριογυρίσανε τά άφτούμενα κάρβουνα κ’ ήκάτσανε γύρου γύρου» . ·ι 
Τότες ύ-ηε ή βασίλισσα νά ψήσγ τά πουλιά κ’ή'λεε τοΰ βασιληόπουλου 
νά βγάλη τσοί σκύλοι' λέει καλά εέν’αΰτουδά ποϋ κάθουνται. Λέει μά βα
σίλισσα τά σκυλιά δέ σέ πειράζουνε, ψήσέ τα καί μη φωνάζγς. Τά ψήσε 
ήκάτσαν’ ήφάανε. ’Ήβαλε πολλά κάρβουνα άπάνω ώστε ποΰ νά μή σβυ- 

σουνε κ’ ήπέσανε. Τότες οί σκύλοι πάνε σ’ έναν πίθο μέ τδ νερό ποϋ ή'χανε, 
.γεμίζουνε τσή γούλαις τωνε νερό καί σβύνουνε τά κάρβουνα. Τότες πέτ 
φτουνε άπάνων του καί τονέ πιτόνουνε δποϋ δέν ήμπόριε ν’ άναιστενάξη, 
Άφοϋ είδανε τδν άφέντη πώς ή'φυε, ήφύανε κι’ εκείνοι καί πάνε μαζίν του 

,τδ πρωί. Βγαίνει δ Σιδερόλυκας λέει τώρα πώς νά τσοί κάμω αύτοί τσοί 
σκύλοι; μπαίνει άποκάτ’ άπδ τδ κρ.εββάτι, οί σκύλοι τδ νοιώθουνε πάλι ί>ν- 
τες ή'ρχουντα άπδ τδ κυνήγι κΓ ήτρέχανε διπλοπόδι μπροστά. Καί άπδ 
τά κατώφλια τοΰ σπιτιού ένα λάντζο στδ σπίτι καί οί τρεις. Μέ τδ ν’ 
άναίβουνε' οί τρεις σκύλοι άπάνω, ήπεσε τδ κρεββάτι κάτω καί τονέ πιτώ- 
,σανε τδ Σιδερόλυκα. Μπαίνει μέσα αύτδς άξαπίσω άφοΰ ήκάτσανε οί σκύ-
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καί κινά τσή φωναϊς ή βασίλισσα. Γιά δέ γιά νά μην εχής τσοι σκύλοι 

σου περιωρισμένοι, ήσπάσανε τδ κρεββάτι καί τώρα ποδ θά πέσωμε; Κοντά 
τωνε καί βάλε νά δειπνήσαμε* σήκωσε τσοι σκύλοι νά πάμε νά. κοιμη
θούμε* λέει, δέν τσοι σηκώνω' κοντά νά πάμε νά κοιμηθούμε' αυτή 
δέν ήθελε, πέφτει στην κασσέλα* πά’ αυτός πέφτει στοί σκύλοίν του 

τοϋ κάμανε τόπο ώς τδν έ'δανε* καθίζει δ μεγάλος στην κεφαλή και οί 
άλλοι δυδ στην πάντα* τονέ βάνουνε στή μέση και ήκοιμούντανε. Τδ πςωι 
ποϋ ξημέρωσε σηκώνεται αύτδς και φεύγει' άμα είδαν όί σκύλοι τδν 
άφέντη δξω στην αυλή, σηκώνουνται κ’ εκείνοι και πάνε μαζί. Τότες 

βγαίνει 'ο Σιδερόλυκας, μά τώρα πώς θά τήν κάμωμε, δποΰ είνε οί σκύλοι, 
λέει, άλλο δέν είνε παρά νά τοΰ ποΰμε νά τ’ς άφήση εδώ. Σάν ήρθε τδ 
βκσιληόπουλο, τοΰ κάνει ή βασίλισσα. Γιά ’πέ μου βκσιληόπουλο ποιος 
πιάνει τά πουλιά εσύ ή οί σκύλοι; Καί γιά άφες τσοι σκύλοι καί άμε μο- 

. ναχδς νά δώ θά φέργς πουλιά ; Και καλά άφοΰ τά πε, πιάνει καί τσοι βά~ 

νει ς’ ένα σπίτι καί τσοι χτίζει μέσα καί πάει στο κυνήγι. ’Ήφηκέν τσοι 
κ’ήπηεστδ κυνήγι* έλα οί σκύλοι ποϋ τδ καταλάβανε κι’ ήπολεμούσανε 
νά βγούνε όξω νά πάνε νά ’βρούμε τδν αφέντη τωνε. Ό Σιδερόλυκας μέ τή 

βασίλισσα άφοΰ είδανε κ’ήκλεισε τσοι σκύλοι ήδιασκεδάζκνε* τοιρα, λέει, 
βασίλισσα, τδν έχομε στδ χέρι' νά πάω νά τονέ φάω καί νάρθω νά σέ πάρω. 
*Ας άφήκωμε τώρα αύτοί κι’άς πιάσωμε τσοί σκύλοι, όπου τρώνε τά σί
δερα καί γυρεύγουνε μέρος νά ’βγούνε* εκεί βρίσκουνε ε·?αν τοίχο λιανό 

καί κάνουνε μιαν τρύπα καί βγαίνει τδ μικράκι σκυλάκι όξω καί πάει στον 
κάμπο καί βρίσκει τδν αφέντη κι’ ήγαύγιζε τδν κάμπο κι’ ήγλειφε τδν 
άφέντη του* υστερις οί σκύλοι άπδ τή γης ή-ηκώνουντα ή ράχη τωνε κοκ 
ήχτύπα στην ουρανία τοΰ σπιθιοΰ* ήπολεμούσανε άπδ τδ μέρος ποϋ ήβγηκε 
τδ μικρδ σκυλί και ήμεγάλωσε ή τρύπα καί βγαίνει καί ή σκύλα ή θηλύ

κια ποϋ ήτανε κ’ εκείνη μικρή* και πάει νά βρή τδν αφέντη' δ,τι άριβά- 
ρει ή σκύλα τδν άφέντη, νά κι’ο Σιδερόλυκας κι’ αποσώνει τοΰ παιδιού, 
'βς καθώς τονέ βλέπει τδ βκσιληόπουλο τδ Σιδερόλυκα ή'κατσε σ’ έναν 
κοομδ τοΰ δένδρου καί τοΰ ’δώσε πειά λωλαθή' τδ λοιπό: τά σκυλάκια 
κοντά του, άπδ τδ ένα γόνατο δ ένας κι’ άπδ τδ άλλο δ άλλος κ’ ήγάυ- 
γίζανε αύτόνε καί ήπεριμένανε τώρα τδ μεγάλο σκύλο νάρθη γιά νά χυ
θούνε κι’ αύτοί νά τόνε φάνε. Τδν έφοβέριζε δ Σιδερόλυκας καί τοΰ ’λεε όσοι 
χρόνοι μέ παίδεψες, τόσκις μπουκιαϊς θά σέ κάμω* καί τά σκυλιά μπρο
στά καί τό φυλάανε' τότες δ σκύλος εκεί δ μεγάλο; ή'φοισε, ήκαμε μεγάλο 
μέρος βγαίνει καί μέ τρεις λαντζαϊς βρίσκεται στδ δάσος. Μήδέ άφέντη 
ήγύρεψε μηδέ πράγμα, παρά άπδ τδ δρόμον του καί στην κεφαλή του Σι- 
δεοόλυκα. θεωοοΰνε οί μικροί τδ μεγάλο χύνουνται καί οί μικροί καί άλα 

άλα, άλα τοΰ σέρνουνε δλον του τδ κρέας κάτω. Τότες τδ βασιληόπουλο 

ήπηρε πειά άγέρα ποϋ ήγλύτωσ®' “Xiet σπάσετε του καί τά κόκκαλά τόι»' 

ποϋ’πεσε κάτω.Τότες άφοΰ τδν έτελείωσανε, παίρνει τσοι σκύλοιν του καί 
πάει καί σκοτώνει κ’εκείνη τή βασίλισσα καί τήν τρώνε. Άπέκειο παίρ
νει τήν πήττα καί τσί σκύλοι καί φεύγει. Καί φεύγ’αύτδς καί πάει στδν 
πατέραν του* καί τότες ήγείνηκε ή σκύλα νέα, καί οί σκύλοι γυιούς, γιατί 
αυτοί ήτανε τώ γρηαδιώ παιδιά. Πατέρα μου έτοΰτοι μέ γλυτώσανε άπδ 

τδ Σιδερόλυκα καί τότες ήχαίρουντκ δ βασιλιάς μέ τά παιδίάν του.

• Β*

Ό Ι£ύ Βοριάς

’Ητανε δυο βασιληάδες, δυδ άδέρφια καί τά ήπαντρευτήκανε κ.’ 
ήταν τδ παλάτι πολλαϊς κάμαραις κ’ ήπηρε δ ένας τδ μισό κι’ δ άλλος τδ 
άλλο μισό. Ή ταράτσες τωνε ήτανε ένα' δ πρώτος ήτονε σάν πιδ με
γάλος (πιδ μεγάλο βκσίλειο) καί είχε στήν ταράτσα του δυδ καρέγλαις, 

. μιάν άσημένια καί μια μαλαματένια. Τδ λοιπός όντας είχε χαρά δ μεγά
λος βασιλέας ήκάθουντα στή μαλαματένια κι’ όντας ήτανε κακοδιάθετος 
ήκάθιζε στήν άσημένια. Μα ή'καμε δ πρώτος 9 κόρκις, δ δεύτερος 9 
γυιούς. Ήβγαίνκνε κάθε πρωί στήν ταράτσα, δ δεύτερος ήζήλευγε τοΰ 
πρώτου* τδ λοιπός ήβγαίνανε στήν ταράτσα κάθε πρωί κι’ήπαίρνανε τδν 
καφέν τωνε, άς ποΰμε* ύστερα ήθελε νά πειράξη. δ μ·κρδς τδ μεγάλο, μά δ 
βασιλέας ποΰ ’χε τσή 9 κόρκίς είχε κάθε μιά στήν καμαρήν τση, τή μικρή 

μικρή ήγάπα καλά και ήτανε ή ωραία καί όντας ήθελε νά βγη δ βασι

λέας στδν πεοίπατο ήθελε νά ’οθή καί νά φέρει κάτιν τις τσή μικράς του 
κόρης. Τδ λοιπός εναν πρωί ήβγίκε στήν ταράτσα καί ή'κατσε στή μαλα
ματένια καρέγλα' ήβγήκε δ αδερφός του κ’έιεϊνος στή ταράτσα* ώς τδν 

είδε, τοΰ ζήλευγε* πώςνά κάνη νά τδν έψυχράνη ποϋ τκνε κ’εκείνος χα
ρούμενος, τοϋ λέει κκλημέρκ αδερφέ μέ τ’ς ε’ννηά σου σκρόφαις. λέοντας 

. τώρα αύτδς μέ τή καλν,μέρα νά τοΰ πή τσή 9 κόραις σκρόφαις ήσηκώθηκε 
κ’ήκατσε στήν ασημένια καρέγλα. Τώρα αύτδς ήμεινε ώς εκειδά τδ 
πράμα. Βγαίνει τήν άλλη μέρα πικραμένος, αύτδς τοΰ λέει τδ ΐ'διο. Ή 

κόρην του τώρα ποϋ ήπάψανε ’κείνα ποΰ τσή πήχνε τονέ παρακάλιε νάτσή 
πή ιντά’χε. Δεν τσή λεε. Τρεϊς πορναριαΐς άνζιβζίνει καί τοΰ λέει πάίι

. αύτδν τδ λόγο. ’Εκεί ή κόρη τοΰ λέει πατέρα θά μου πγς τον έβίζσε, τδν 
έζωσε καλά, ώστε ποϋ τσί τό πε. Λέει, κόρη μου, τι νά σοΰ πώ’ δ θείος 

σου έχει τώρα τρεϊς φοραΐς ποΰ μέ λέει κκλημέρκ άδερφέ μέ τσί τρεϊς σου 

σκρόφαις.Αέει, άλή, πατέρα μου, καί δέ ξέρεις νά τοΰ πής* κκλημέρκ άδερφέ με 

τ’ς έννηά σου κάπροι, λέει, καλά τδ λες, κόρη μου* βγαίνει τότες στην
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ταράτσα, λεει κι’δ ένας κι’ ό άλλος’ ήπικράθηκε αύτδς, μά πρχγ.χ. Τήν 
άλλη τδ πριή’ί βγαίνει δ μικρδς βασιλέας καί τοΰ λέει έμέν’ άν εΐνε κάπροι, 
εΐνε αρκετοί νά μοΰ φέρουνε τδ άθάνατο νερό’ καί τον έστειλα κιόλα τδν 
ένα μου γυιδ τδν καλλίτερο νά πάν) νά μ.οΰ τδ φέρη. Μά στείλε και σύ 

τσή σκρόφαις σου. Τότες ·ητχν& πάλι στη μαλαματένια καθισμένος ήση- 
χώθηκε καί ήκατσε στην άσημένια. Ό βασιλέας πάει κάτω, τονέ πιάνει 
η κόρη του, πατέρα, θά μου πής τί έχεις καί πικραίνεσαι πάλι. Με βία 
μεγάλη τσή τδ λέει, έγνοιά σου πατέρα μου" τονέ διορίζει καί τση κάνει 
δυο τρεις φορεσαϊς άντρίκια φορέματα καί λέει τοΰ πατέραντση* λέει νά 
δούμε πατέρα μου, ποιος θά τδ φέρ-ρ εκείνος ή εγώ- β πατέρας τση δέν 

την έφινε γιατί έφοβούντανε. Σηκώνεται παίρνει ένα άλογο καλό, τδ σπα- 
θάκι τση, την εύχή τών γονειών τση καί φεύγει. Ήπήαίνε ήπήζινε στδ μέ

ρος ποϋ εΐνε τδ αθάνατο νερό* στδ μισοδρόμ,ι ήταν ένας ποταμός* έκεϊ δποΰ 
ύπήε στον ποταμδ η νβα αύτή, θωρεϊ ένα νέο κι’ήξάγλιε τδν ποταμδ μέ 
μιά καρυδόκουπα νά λιέψη γιά νά περάση την πέρα πάντα. Ήχαιρέτησε 
ή νέα αύτόνε. Λέει τί κάνεις αύτοϋ, τσ·®5 πε, λέει, καλά τδ κάνεις. Βγάν’ 
αύτη μιά σαΐτα, τη χτύποι στδν ποταμό, γίνεται στερηά καί πάει την 
πέρα πάντα. Λέει δέ μέ περνάς κι’ εμένα· λέει ώς ηπέρασα ’γώ, πέρασε 

καί σύ* φεύγει αύτη, τδν άφίνει κειδά. Ήπηαινε, ήπηαινε, πάει σέ μιά 
χώρα δποΰ ήτανε δ κύ Βοριάς ποΰ είχε τ’ αθάνατο νερό. Σ’ αυτή τή χώρα 
δέν ήτανε παρά ένα παλάτι μοναχά, πάει σ’ αύτδ τδ παλάτι* βρίσκει μιά 

νοικοκυρά' ώρα καλή, νοικοκυρά. — Καλώς ώρισες, παιδί μου, τί θέλεις ; 
Λέει, δ βασιλέας δ πατέρας μου εΐνε στά δλοίσθια καί ήρθα νά μοϋ δώσετε 
τδ αθάνατο νερό. Παιδί μου εγώ δ$ν μπορώ νά σοΰ.τδ βάλω, γιατί έχω 
ένα γυιδ καί τονέ λένε Κύ Βοριά. Τδ λοιπδς εΐνε στδ κυνήϊ καί θά περιμέ- 

νγς νάρθρ νά σοΰ τδ δώση. Τοϋ δώνει μιάν μπατσά καί τονέ κάνει μιάν 

κούπα καί τονέ θέχτει σ’ ένα τραπέζι* έρχεται & Κύ Βοριάς τοϋ ’χε στρω
μένο τραπέζι άρκετά φαγητά κ’ ήκατσε καί κ’ ήφαε* ύστερα ύπήε ή 

μάννα του καί τονέ χάδευγε’ ώ γυιέ μου, νά δής κανένα βασιληόπουλο θά 
τδ πειράξγς, θά τοϋ κάμγς πράμα ; Μά τή δύναμί μου, μητέρα, δέν τδ 
πειράζω. Τονέ φανερώνει* λέει μωρέ τί θέλεις εσύ; λέει, εγώ μαι τδ τάδε 

βασιληόπουλο κ’ ήρθα νά μοϋ δώσγς τ’ άθάνατο νερό. "Ε καί βασιληό- 
πουλο! νά σοϋ τδ δώσφ* μά νά σταθής εδώ ποΰ ’σκι άπδ μακρυδ τόπο νά 
ξεκουραστής. Τδ λοιπδς σταματγ αύτός* τήν άλλη ημέρα λέει τσή μητέ

ρας του, ξέρεις, λέει, μητέρα, ποϋ τούτος δ νέος εΐνε γυναίκα ; μωρέ 
γυιέ μου σάν εσένα εΐνε* λέει, ποτέ μητέρα, νέα εΐνε. ’Έπαρέ τον γυιέ μου 

στδ περιβόλι κι’ Sv κόψν) φιόοο εΐνε κοπέλλα, άν δέν κόψγ, εΐνε σάν έσένα. 
Τονέ παίρνει, πάνε στδ περιβόλι* όντας ήκαταίβαινε στδ περιβόλι λέει απδ 
μοναχήν τση έλα ή ευχή τ’άφέντη μου καί τσή μάννας μου νά μή μέ φανέ

ρωσές* πάνε στδ περιβόλι δέν κόβγει πράμα. Λέει δέν κόβγεις κανένα φιόρι;
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λέει τά φιόρια εΐνε γιά τσή κοπέλαις, δχι γιά μάς. Πάει άπάνω* γυιέ μου 
τί έκαμες! λέει, τίποτα* μωρέ σάν έσένα εΐνε! λέει, ποτέ. Τοϋ λέει τήν 
άλλη ημέρα πάρ’ τηνε κι’ άμέτι στδ μαγαζί καί εινε τδ μισδ γυναικωτά 
φορέματα, τδ μισδ άντρίκια, και Sv πρωτοδή τά γυναικωτά, εΐνε κοπέλλα* 
S δέ, εΐνε σάν έσένα. Τδ πρωί τοϋ λέει, πάμε, φίλε μου, στδ μαγαζί μου 
νά’δής τί πράμα εΐνε. Αυτή στδ δρόμο λέει τρεις φοραϊς. ’Έλα ή εύχή 
τσή μάννας μου καί τ’ άφέντη μου καί μή μέ φανερώσγς. Αυτή ’πέ πώς τδ 
ξερε zt’ ότι πήκνε στδ μαγαζί, τή μαθιάν τση ’ςτά άντρίκια φορέματα* 
αύτδς ήβαρήστησε δποΰ δέν ήγύριζε καθόλου νά δή τά γυναικωτά καί 
τοϋ κάνει* φίλε μου, δέ βλέπεις έτοϋτα δποΰ εΐνε ωραία ; Λυτά εΐνε γιά 
τσή νέαις, γιά. μάς δέν εΐνε. Πάνε στδ σπίτι πικραμ.ένος* τδν άρωτή ή 
μ,άννα του—λέει τίποτα, μητέρα μου' τήν άλλη πάλι. Μά, μητέρα, ποτέ.' 

νέα εΐνε παρά νά μοΰ τή φανερώσγς. Λέει άλλο δέν εΐνε γυιέ μου—σ’ έναν 
κρεβάτι πέφταν κ’ οί δυδ (ό νέος μέ τδ Κύ Βοριά) μά ήβαζε στοθ Κύ Βο
ριά τή πάντα φιόρια—. τδ λοιπός, παιδί μου, νά βάλω κι’ αύτηνοϋ, νά 

στρώσω όλο τδ κρεββάτι φιόρια κι’ άνή μαραθούνε εΐνε νέα. Γιατί αύτη
νοϋ τδ πρωί ήτανε πειδ δροσερά άπδ τή μάννα του! Τδ λοιπδς αύτδς άφοΰ 
*πήε νά πέσγ, βλέπει τά φιόρια, λέει, έλα ή εύχή τ’άφέντη μου καί τσή 
μάννας μου νά μή με φανέρωσης ! καί πέφτει καί κοιμάται, τδ πρωί ση- 
κώνουνται* ίντα νά δής* πειδ δροσερά έκεινής παρά έκεινοΰ’ λέει παιδί 

μου σάν έσένα εΐνε* λέει όχι μητέρα μου* καί ήβίαζε αύτδς νά τοΰ 
δώκουνε τδ άθάνατο νερδ νά φυγ. Λέει, γυιέ μου, άλλο δέν εΐνε παρά 
ν’ άναίβητε επάνω στήν ταράτσα ποΰ ήτανε τόσο ψηλά καί ,ήβλ.επε 

όλαις τσή χώραις άποκάτω καί άν εΐνε γυιέμου κι’ εΐνε κοπέλλα, θά φκ- 
νερωθή, γιά θά τήν κόψν) αίμα τσή μισαϊς σκάλαις. Τηνέ παίρνει, έλα 
λέει φίλε μου νά δής τσή χώραις νά παρηγορηθής ποϋ σπουτάζεις νά ; 

φύγς. Καί καθώς πάει αύτή καί θεωρεί εκείνο όλο τδ μόντε τσή. σκάλαις 

λέει τρεις φοραϊς έλα ή εύχή τ’ αφέντη μου καί τσή μάννας μου 
νά μή με φανερώσγς ! Άναβκίνει εκείνη μπροστά πειδ καλά παρά κεί- 
νονε, στσή μισαϊς σκάλαις τήν έκοψε αίμα, ή εύχή τώ γονειών, τσή ήγεί

νηκε σκυλάκι καί τό ’©αε και ήκαμε αύτόνε καί δέν εΐδε τίποτες. Ήπήε 
ή μάνα κ’ήφερε τήν τσοκολάτα νά πιούνε* λέει τί έκαμες γυιέ μου* λέει 
τίποτα. Αύτή εΐδε τά παλάτια τσή χώραις καί ήδιασκέδασε* ήκατεβή-

• κάνε τσί σκάλαις τδ ί'διο πράμα *αύτδς δέν εΐδε· Καταιβαίνει λέει γυιέ 
μου τώρα πειά ήποφασίστηκες. Τότες λέει ό Κύ Βοριάς, μητέρα μου, εγώ 

θά πάω στδ κυνήϊ κΓ S σέ βιάση, βάλ’ του τδ άθάνατο νερδ νά φΰη νά 
μήν τδν εδώ ’γώ. Φεύγει αύτδς πάει στδ κυνήϊ. Λέει νά μοϋ βάλγς τδ 
άθάνατο νερό* πάει αύτή νά τδ βάλ?], ώστε νάρθν) αύτή νά φέργ τδ αθά

νατο νερδ πιάνει αύτή χαρτί καί μπένα καί γράφει.
• «Με τήν τιμή μου ήρθα, μέ τήν τιμή μου φεύγω, φάσκελά του καί τοΰ
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φέο^τ- τοΰ 'S ζ Λυο/ου ®fZ® αστικά μαργαριτάρι καί νά πάτε νά μοϋ 

το τα^ε βασιΧεκ τήν κύρη. Τδ Χοιπδς τά ταΐζει τά ποτίζει τά 
€ΓΣη ΰχ ύς

4 Ζ ™'Ά' ΛΧΪ 5 Κύ Β0^-ά λοίσθια. ΙΙανε αύτά· ήτανε
Ji UZS τΧ πΧ·^χ ™‘Z^ ή βασίλισσα κι’ ήκάθουντα μο-

ο θρόνος τ?· τότες ήπηκν τά περιστέρια κάτσανε στά L 
Ρ^«ν τσγ καί είδε τά περιστέρια ήβγαλε τήν καμαριέραν τση καί ή- 
μ- μονάχη στην καμαράν τση τά περιστέρια δλόχρυσα ώοαϊχ· αύτή λέει 
μ ? μ.να εινε να τ’άφήκω νά μπούνε μέσα καί πήανε κοντάν τση άναι- 
6«ινουνε «πανών τση ώστε όποΰ ξερνοϋνε καί τήν Αποκοιμίζουνε· άφοϋ τήν 
/.οιμισανε την σηκώσανε στά φτεράν τωνε καί όξω άπδ τά πα.οάθυρα καί
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μιά καί δυδ τδ δρόμον τωνε πάνε στοϋ Κθ Βοριά τδ σπίτι’ τηνέ θέχτουνε 
ζσαδά κοιμισμένη στην χάμαοχ· * ^ννα και την ραίνει και τη.
ποτ/ει κοΣ ξυπν?. Τότες φωνάζει τοϋ Κύ Βοριά και έρχεται και τηνε βλε 
ZL Ώ- τήνΑδε, άπδ τή χαρά του ήποίστηκε καί ήγεινηκε σα μιαν ει- 
λουρα. ’Τότες ήπεσε κατά γης καί ήκυλιοόντανε. Τότες σμπαραρει καί 
σκά καί βγαίνει άπδ μέσα ένα βκσιληόπουλο φρίζε ή)ιε και τήβκσίϋίσα καί τσή λέει δτι έγώ ήμο >να το ϋβασιλεα πα 

αου ειγε τσιδά, ά δέ βρεθνί καμμιά νά με άγαπηση ναμαι άγριος. . . ,· 
σανέ τδ γάμο κι’ ήβλοηθ ήκανε καί περάσανε ζωή εύτυχισμενη.

ΟΑΙΓΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΡΙΟΑΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑ1ΞΠΗΡ

‘Ο Κοριολανδς έδημοσιεύθη τδ πρώτον τδ 1623 ύπδ τδν τίΛ<>ν εΤρ^
V ά Τ π.ο.είνοντο δ Τίτος ’Ανδρόνικος, δ Ρωμαίος και η Ιου- . ,

Α' ’Αθηναίος, δ Μάκβεθ, δ " δ Αήρ δ Όθέλλος
•Ζτώνιο; καί ή Κλεοπάτρα,' καί δ Κυμβελίνος Ούδεν θετικδν περ 
ζοϋ χρόνου καθ’ δν έγράφη καί έδιδάχθη δ Κοριολανδς εγνωρισαν ^ν 
σγοΖταί. 'Ως έκ τοϋ ύφους του, φαίνεται ότι έγραφη^κατα την ώριμον 
ηλικίαν τοϋ ποιητοϋ, κκί κατά πάσαν πιθανότητα κατα τον αυτόν περί- 
που χρόνον καθ’δν έγράφησαν δ Ιούλιος Κκϊσαρ και δ ’Αντώνιος και η 

Κ"ογίαν ταύτ. συνέθετο δ πο.τής κατά τά τελευταία έτη τοϋ

ΖΖθεσιν τών 'Ρωμαϊκών τούτων δραμάτων ήρύσθη δ Χαίξπηρ^ 
τών παραλλήλων βίων τοϋ Πλουτάρχου, δν άζεγίνωσκεν εν τη 
North ίενου-ένη μεταφράσει. Πολλά χωρία τοϋ Πλουτάρχου παρ.λαβε 
^νΖλεξείτα^α δέ ένομίσαμεν καλδν νά παραθεσωμεν εν τΨ 

**·Οΐόριολανδς άνεθεωρήθη έπανειλκμμένως χάριν τής ;
- · ύπδ τοϋ Νκούμ Τάτ διά τδ Βασιλικόν θεατρον,υπο τδν τι

νης τφ 1682 υπ μ τ,-> |72(· διά τδ θεατρον Αρουρη
*rlov «τι -Άγνωάο-συνη τι. ’ ,κΛ« 5-1 L Ί«1~» Δέ>·«, ’ίΛ“* ”4 η“?’"τ« *“τ?ώ’5

Τφ 1755 5.i * li-fx ΓΪ«Γ’ ** "’ θ'** *· 
xxl «Λ.» 5.4 τό Δ?»ί>1 Δέ» τφ 1 SO I !™« τ»0 Κ·^·

1 Το» ’Λντωνίο» ««. τ’6 κλ.»«Δτρ«, Α» |<Γ*. Εΐ a«?x«eaiEt τίμ’ ~
σελ. 913-1000.
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ϊί

Γάϊος Μάρκιος. Κοριολανϋς ίπιχλη&είς.
Τίτος Λάρκιος ) στρατηγοί έν τώ κατά των Ούολοόσχων πολέμιρ.
Κομίνιος )

Ϊ6*,ίνςο« Βέλαυτος ) g
’Ιούνιος Βρούτος . )
*0 νέος Μ&ρκιος, οίας τοϋ Κοριολανοϋ.
Κήρυξ "Ρωμαίος.
Τύλλος Άμφίδιος, στρατηγός τών Ούολούσχων.
"Γκασιτιστής τοϋ ’Λμφιδίου
Οί περί τόν ’Αμφίδιον συνωμόται
Πολίτης τοΟ Άντίου
Αύο φύλακες Ούολονσκοι
Βολουμνία, μήτηρ τοϋ Κοριολανοβ
Βιργιλία,. σύζυγος τοϋ Κοριολανοϋ
Βαλερία, φίλη τής Βιργιλίας
Άκόλουδος τής Βιργιλίας
'Ρωμαίοι και Ούολοΰσκοι γερουσιασταί, πατρίκιοι, άγορανόμοι, ραίδοΰχοι, πολίται, 

άγγελοι, ύπηρέται τοϋ Άμφιδίου καί άλλοι.

'Η σκηνη δτε μέν έν Ρώμν) και τοΐς περιχώροις-, 
δτε δέ έν Κοριόλοις καί Άντίω.

ΠΡΑΞΙ2 ΠΡΩΤΗ

ΣΚΗΝΗ Α'
‘Εν Ρώμνμ —‘Οδύς.

(Εισέρχεται δμίλος στασιαστικών πολιτών, φερόντων ράβδους, ρόπαλα 
καί άλλα όπλα).

Α' ΠΟΛΙΤΗΣ. ’Ακούσατε μου πριν ποοχωρησωμεν.
' Π ANTES. Λέγε, Άβγ©·»

A' ΗΟΑ. Έΐσθε ολοι Αποφασισμένοι νά φονευθίτε μάλλον, παρά ν’ά- 
^οθάνετε της πέίνης;

ΠΑΝΤΕΣ. ’Αποφασισμένοι, άποφασισμένοι.
Α' ΠΟΑ. Έν πρώτοις, γνωρίζετε οτι δ Γαίος Μάρκιος εΐνε δ μεγαλεί- 

ϊΡερος έχθρδς του λαοδ.
ΠΑΝΤΕΣ. Τδ γνωρίζομεν, τδ γνωρίζομεν.
ΑΖ ΗΟΑ. "Ας τδν φονεύσωμέν λοιπδν διά νά έχωμεν τδν σίτον εις 

«ίανδηποτε τιμήν θέλωμεν. Εϊσθε σύμφωνοι εις την άπόφασίν σας ;
ΠΑΝΤΕΣ. Μηδέ λέξιν πλέον πεοι τούτου" εις τδ έ'ργον. ’Εμπρός, έμπρός!
Β' ΠΟΑ. "Ενα λόγο, φίλοι πολΐται.
Α' ΠΟΑ. Μάς νομίζουσι πτωχούς πολίτας, άξιοχρέους’ δέ τούς. Πατρι

κίους. "Οσα οί άρχοντες πετοϋν, θά ίίσαν άρκετά νά μάς ανακουφίσουν. 
"Αν τά περισσευματά των μας ίδιδον πριν νά σαπίσουν, θά ιδδυνάμεθα 
νά έΐ'πώμεν ότι μάς βοηθούν φιλανθρώπως, άλλ’ αυτοί μάς θεωρούν ώς 
πολύ απαιτητικούς" ή ίσχνότης ή δποία μόές κατατρύχει, τδ οίκτρδν θέαμα 
τ·ης άθλιότητός μας, εινε τδ άκριβές μέτρον τίίς ίδικης των εύζω’ίας. Τά 
παθήματα μας εΐνε κέρδος αύτών. "Ας τούς έκδικηθώμεν λοιπδν μέ τά 
δόρατα ημών, πριν η καταντησωμέν σκελετοί. Μάρτυρες μου οί Θεοί, οτι 
Α πεινά τοΰ ψωμιού, και ό'χι η δίψα της έκδικησεως μέ κάμνει νά λέγω 
ταΰτα.

Β' ΠΟΑ. Καί θά έπιτεθητε ιδίως κατά τοΰ Ραίου Μαρκίου ;
i ,

1 The Patricians good. To good ίνταϋθα έ'χεί ζ/μι Εμπορικήν σημασίαν" ύητο". πλούσιος, 
άξιύχρεως, δ δυνάμινος πληρώνειν τά χρέη του.
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ΠΑΝΤΕΣ. Κατ’ αύτοί! πρώτον' είνε σωστός σκύλος γΐά τον λαόν.
Β' HOV Συλλογί^εσθε ποιας υπηρεσίας προσέφερεν εις τήν πατρίδα ;
Α' ΠΟΑ. Καί πολύ μάλιστα’ και ευχαρίστως θά ταϊ; άνεγνωρίζομεν, 

άλλ’ εΐ; αυτόν είνε αρκετή άμοιβή ή αλαζονεία του.,
Β' Π Ή. ”Οχι ί}χ, μη μέ τόσην κακίαν.
Α' ΠΟΑ. ’Εγώ σας λέγω οτι, δ,τι ένδοξον έκαμε, τό έκαμε κινούμενος 

ύπό τοικυτης αφορμήκαί μολονότι μερικοί ευσυνείδητοι άγαποϋν νά λέ
γουν οτι εΐργάσθη υπέρ τής π.ατρίδος του, ούχ ήτταν, αί πράξεις αύται 
έγιναν Stx να ευχαριστήσουν τήν μητέρα του,’ καί έν μέρει διά νά ικα
νοποιήσουν τήν αλαζονείαν του, ή οποία έξισοϋτκι μέ τήν άνδρίαν του.

Β' ΠΟΑ. ’Ελάττωμα τής φύσεώς του τό οποίον αυτός δέν δύναται νά 
διόρθωση, θεωρεί; σύ κακίαν’ πλεονέκτην όμως δέν σοϋ επιτρέπεται νά ι
τον εΐ'της. (

Α’ ΠΟΑ. ’Αλλά καί τοϋτο άν παραδεχθώ, δέν θά μου λείψουν αί κατη- 
γορίκι. Τόσα είνε τά έλαττώματά του, ώστε, ή άπαρίθμησις αυτών απο
βαίνει πολύ κοπιαστική. (’Ακούονται κρανγαί εσο.θεν).

Τί σημαίνουν αί κραυγκί αύτκι ; Έςανέστη το άλλο μέρος τής πόλεως. 
Διατί.χρονοτριβοΟμεν φλ.υαροϋν'τες εδώ; Εις τό Καπιτώλιον !

ΠΑΝΤΕΣ. Εμπρός, εμπρός.
Α' ΠΟΑ. Σταθήτε! Ποιος έρχεται ; ι

(Ερχεται ό ΜΕΝΗΝΙΟΣ ΑΓΡΠΙΠΑΣ).
Β' ΠΟΑ. Ό ένάρετος Μενήνιος Άγρίππας, οστις ήτα πάντοτε φίλος 

τοϋ λαοϋ.
Α' ΠΟΑ. Είνε αρκετά τίμιος. Είθε νά τώ ώμοίαζον καί όλοι οί άλλοι! !ί
ΜΕΝΙΙΝ. ΑΓΡΙΠΠΑΣ. Τί σκοπεύετε νά κάμετε συμπολΐταί μου ; Ποΰ 1

1 ’ΙΙν γάρ τοΐς μ|ν άλλοι; 5) δόξα τή; αρετής τέλος, Ιχε'νφ δί τής δόξης ή τής μητρός 
είφροσόνη. Τό γάρ Ικιίνην Επαινούμενου άκοΟσαι καί στευανούμένον Ιδε’ν και πέρ^αλεΐν, 
δαχρόουσαν όφ’ηδονής, Εντιμότατου αύτόν Ενίμιζε ποιτίν και μαχαρ·ώτατον.

(Ιίλουτ. Γάϊος Λίάρχιος IV. σελ. 421).

πηγαίνετε μετά ξύλων καί ροπάλων; Τί τρέχει ; Εΐπετε, σάς παρακαλώ.
Α' ΠΟΑ. Δέν άγνοεΐ τήν πρόθεσιν ημών ή γερουσία. Έμαθον, κατά τό 

δεκαπενθήμερον τοϋτο τού; σκοπού; ημών, τού; όποιους προτιθέμεθα νά 
έκτελεσωμεν τώρα. Αέγουσιν οτι οί πτωχοί ίκέται έ/ουσιν ίσχυράν φωνήν, 
άλλά θά μάθωσιν δτι έ'χομεν καί βραχίονας δυνατούς.

ΜΕΝΗΝ. Δικτί, ώ καλοί μου φίλοι καί γείτονες βαίνετε προς τόν όλε
θρόν σας;

Α' ΠΟΑ. Δέν ύποφέρομεν πλέον, έξωλοθρεύθημεν ή'δη.
ΜΕΝΙΙΧ. Μάθετε, φίλοι μου, δτι λίαν φιλκνθρώπως φροντίζουσι περί υμών» 

οί πατρίκιοι. Ώς πρδς δέ τάς στερήσεις καί τάς ταλαιπωρίας, ά; υφίστκ- 
σθε έν τώ λιμώ τούτω, τό έξανίστασθαι κατά τής πολιτείας τών 'Ρω- 
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μαίων ισοδυναμεΐ πρός Ίΐόλεμον κατά τοΰ ούρανοϋ, καθότι άυτη 0’ άκο- 
λουθήση τήν διαχαρκχθεϊσαν ήδη πορείαν αύτής, καί θά ύπερνικήση μυ
ριάκις πλειότερα καί χαλεπώτερκ έμπόδια εκείνων όσα δόνασθε νά παρ- 
ίμδάλητε.. Τοΰ λιμό Ο πρόξενοι είνε οί Θεοί καί όχι οί πατρίκιοι, ούχΐ δέ 
έκ τών οπλών, άλλ’ έκ τών δεήσεων σας μόνον πρέπει νά προσδοκάτε 
βοήθειαν. Φεΰ, ή συμφορά σάς ώθεΐ εις μεγαλείτερα δεινά’ καπαρωμένοι 
ώς έχθρούς τούς πατρικώς μεριμνώντας ύπέρ υμών άρχοντας, άδικεϊτε 

αυτούς σφόδρα.Α' ΠΟΔ. Αύτοί νά φροντίσουν περί ήμών! ”Α, βέβαια! Ουδέποτε 
έφρόντισαν περί ήμών. Μάς άφίνουν ν’ άποθνήσκωμεν τής πείνης, έν ώ αί 
άποθήκαί των εϊνε πλήρεις σίτου, έκδίδουσι διατάγματα περί τοκογλυ
φίας, διά νά προστατευσωσι τούς τοκογλύφους, άκυροΰσι καθ’έκάστην ευερ
γετικόν τίνα νόμον, δυνάμενον νά περιορίση τήν ίσχύν τών πλουσίων καί 
καθ’ έκάστην μηχανεύονται τυραννικωτέρους νόμους διά νά δεσμεύωσι καί 
καταθλίβωσς τούς πολίτας. Καί αν ύποθέσωμεν δττ οί πόλεμοι δέν θά 
καταφάγωσιν ήμάς, αύτοί θά μάς έξολοθρευσωσιν ! Ιδού ποια είνε ή πρός 

ημάς στοργή των.
ΜΕΧΗΧ. "Η πρέπει νά δμολογήσετε οτι εϊσθε τά μέγιστα κακεντρεχείς^ 

ή θά έκληφθήτε ώς άφρονες. Θά σάς διηγηθώ ένα χαρίεντα μδθον ,ίσως 
ήκούσζτε αύτόν, άλλ’ έπειδή είνε κατάλληλος εις τον σκοπόν μου, θά 
τολμήσω νά έπαναλάβω αύτόν καί πάλιν.
. Α' ΠΟΑ. Καλά. θά.τον άκούσω* άλλ’όμως μή νομίσης ότι θά μάς 
κάμγς νά λησμονήσωμεν τήν δυστυχίαν μας δι’ ενός μύθου. ’Αλλά διηγή- 

θητι αύτόν, άν άγαπ^ς.
ΜΕΑΗΝ. Ύπήοξέ ποτέ χρόνος καθ’ ΐίν πάντα τά μέλη τοϋ σώματος 

έστάσίασαν κατά τή; κοιλία; κατηγοροΰντα αυτής ότι οκνηρά καί άργός 
έμενε.δίκην βαράθρου έν μέσφ τοΰ σώματος, κκταβροχθίζουσα τάς τροφάς, 
ούδέποτε δέ συμμετέχουσα τής εργασίας τών λοιπών μελών, άτινα ήκουο.ν, 
έσκέπτοντο, καθωδήγουν, περιεπάτουν, ήσθάνοντο καί έβοήθουν άλληλα 
προς θεραπείαν τών ορέξεων καί τών κοινών άναγκών τοϋ σώματος '. Ή 

κοιλία άπήντησε.
Α' ΠΟΑ. Καλά άς άκοόσωμεν τΐ άπήντησεν ή κοιλία.

η . MEVHN. ©ά σοί τό εί’πω. Μειδιώσ.α τρόπον τινά μειδίαμα δπερ δέν

! 1 ’Έθη γάρ το5 ανθρώπου τά μ/λη πάντα προ; γαστίρα στασιάσαι και κατηγορεί? αδτή;
■ώ; μόνη; άργοϊ και άσυμβόλοο κκθεζομίνη; έν τώ σώματι, τών δέ άλλων ·ί·; τά; Εκείνης 
όρίζει; πόνου; τε μεγάλου; καί λειτουογίας δπομενόντων· τήν δί γαστέρα τή; εϊηθίας αϊτών 

3 καταγελάν άγνοουντων ότι, τήν τροπήν υπολαμβάνει μεν ε!; έαυτήν απασαν, άναπίμπει δ’
μύδι; έξ αυτή; καί διανέμει τοΐς άλλοι;· οΰτως οόν έ'φη καί τής συγκλήτου λόγο; έστ'ιν ώ πο- 
λΐται προ; ύμα;· τά γάρ έκεϊ τυγχάνοντα τή; προ-ηκούση; έπμελεία; καί οικονομία; βου
λεύματα καί πράγματα, πίσιν ΰμϊν έπιφίρει καί διανέμει τό χρήσιμον κάί ώρέλιμον. ' 

(U λο υ τ. Γάϊο; V.)
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προήρχετο τή; ζαρδίας, άλλά τέλος πάντων οβτως.....διότι βλέπετε 

άφΰΰ ζάμνω τήν κοιλίαν νά δμιλί), δύναμαι νά ζάμνω αυτήν κχι νά μει- 
δι^, — άπεκρίθη έμπζικτικώς εις τά δυσηρεστημένα .καί στασιώδη μέλη, 

τά φθονοΰντα διά τήν τροφήν της τόσον λογικώς, όσον καί σείς τούς γε

ρουσιαστής ήμών, διά τδ ότι δέν εινε τοιοΰτοι, όποϊοι εϊσθε σεϊς.
1ος ΠΟΑ. Ή άπόζοισις λοιπόν ; Πώς ! Έ ηγέτης κεφαλή ό άγρυπνος 

. όφθκλμός, ή σύμβουλος καρδία, δ πολεμιστής βραχίων, ό όδηγδς ποϋς, ή 
σάλπιγξ γλώσσα, μετά τών άλλων οργάνων και λοιπών θεραπόντων τοϋ 

σωματικού ήμών εργαστηρίου, άν πάντα ταΰτα . ...
ΜΕΝΗΝ. ’Έ, έπειτα ; Μά τούς θεούς, αύτδς δ άνθρωπος όμιλεϊ. . . Τί, 

τί λοιπόν ;

1ος ΠΟΑ. *Αν πάντα ταΰτα έδεσμεύοντο ύπδ τής καταβροχθιζουσης 
τά πάντα κοιλίας, τοϋ δχετοΰ τούτου τοΰ σώματος ..

ΜΕΝΗΝ. Καλά, λοιπδν τότε ;
Ιος ΠΟΑ. ’Άν τά προμνημονευθέντα όργανα παρεπονοΰντο, τί θ’ άπε- 

κρίνετο ή κοιλία ;

ΜΕΝΗΝ. θά σοί εί'πω. *Αν μοι χαρίσγς μικράν έξ ής έχεις δλίγην υπο
μονήν, θ’ άκούσγς τήν απάντησιν τής κοιλίας.

1ος ΠΟΑ. Πολύ χρονοτριβείς έως δτου τήν εί'πγς.

. ΜΕΝΉΝ. Πρόσεξε τοϋτο καλέ μ.ου φίλε.
Σοβαρά και σύννους, καί όχι παράφορος ώς οί κατήγοροι αυτής, άπήντησεν 

οδτω. Εΐνε άληθές εΐπε, άδιαχώριστοι φίλοι μου, ότι πρώτη έγώ λαμβάνω 
τήν τροφήν έξ ής άποζήτε, και τοϋτο εΐνε πρέπον, διότι είμαι το ταμείου 
καί το έργαστήριον τοΰ σώματος, άλλά, μή λησμονήτε ότι, διά τών ρευ
μάτων τοϋ α'ίματος έξαποστέλλω αυτήν εις τήν καρδίαν, τδ κέντρον τοϋτο 
τοΰ σώματος, και εις τήν έδραν τοΰ εγκεφάλου, και οτι διά τών μικρών 
κα’ι έλικοειδών οργάνων τοΰ ανθρώπου, τά ισχυρότατα νεΰρα και αί λε- 
πτότεραι φλέβες, λαμβάνουσι δι’ έμοΰ τήν άνάλογον τροφήν αυτών, έξ ής 
ζώσι' καί μολονότι φίλοι μου, προσέθηκεν ή κοιλία, όλοι δμοϋ, προσέξατε 

τοϋτο σ<2ς παρακαλώ . . .
1ος ΠΟΑ. Ναί, ναί, πολύ καλά.

ΜΕΝΗΝ. Καί μολονότοι όλοι δμοϋ δέν δύνασθε νά ΐ'δητε, τί εις έκαστον 
ύμών δίδω, ούχ ήττον δύναυ,αι νά σας αποδείξω οτι, σεϊς μέν λαμβάνετε 

παρ’ έμοΰ τδ άνθος τής τροφής, έγώ δέ κρατώ τήν υποστάθμην. "Ε 
τώρα, τί λέγετε εις τοϋτο ;

1 ος ΠΟΑ. Ααμποά άπόκρισις, άλλά ποΰ εφαρμόζεις αυτήν ;

ΜΕΝΗΝ. Οί μέν γερουσιασταί τής Ρώμης είναι ή φρόνιμος κοιλία, σεϊς 
δέ τά στασιάσαντα μέλη’ διότι άν εξετάσετε τήν πρόνοιαν και τά βου

λεύματα αυτών, καί κρίνητε δρθώς τά πράγματα ύπδ έ'ποψιν γενικού συμ- 

1 The Kingly crowned head, ή βεσιλικδν στψμα οέρουσα κεφοιλή.
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’φέροντος, θά 'πεισθήΐε ότι ίάπασα ή ευημερία, ής άπολαύετέ, Αφείλεταν, 
εις εκείνους μόνον, καί όχι εις ύμάς, Τί φρονείς σύ δ μέγας δάκτυλος τή'ς 

; συνελεύσεως ταύτης; ■
I Α' ΠΟΑ. ’Εγώ δ μέγας δάκτυλος ! διατί δ μέγας δάκτυλος ;

I ΜΕΝΗΝ.; Διότι συ, δ-άχρειέστατος, άγενέσνατος και πτωχότατος παν
ί «των τών περινουστάτων τούτων ταραξιών, πετίέσαι ’μπροστά, σύ δ ούτϊ-
; δανος καί πάντων άνικανώτατος, έλπίζων ωφέλειαν τινα. Άλλ’ έτοιμάπ

σατε τά ρόπαλα καί τάς ράβδους σας' ή Ρώμη θά συνάψη μάχην πρδς 

τούς ποντικούς αυτής' θά ΐ'δωμεν δέ τις θά ήττηθή. ·

- _ , Εισέρχεται δ (ΜΑΡΚΙΟΣ) '

-Χαϊρε γενναϊε Μάρκιέ 1 ■
ΜΑΡΚΙΟΣ. Ευχαριστώ. Τί συμβαίνει' διατί, ώ άθλιοι στασιασταί, φέ

ρετε εις τδ μέσον ζητήματα τά.όποια θά σ£ς φαν το κεφάλι ;
Α' ΠΟΑ. Άπδ τδ στόμα σου δά πάντοτε άκούομεν καλούς λόγους.
ΜΑΡΚ. 'Ο λέγων πρδς σέ καλούς λόγους, θά ήτο κόλαξ βδελυ.ρώτερος 

καί αυτής τής βδελυγμίας. Τί ζητείτε, κοπρόσκυλα (curs), καί δέν άρέ- 

ί σκεσθε ούτε εις πόλεμον,, ού'τε εις ειρήνην' δ μέν πόλεμος σάς τρομάζει,
! ή δέ ειρήνη σάς καθιστ^ αύθάδεις. Ό παρέχων πίστιν εις υμάς, ευρίσκει
! λαγφούς ά/τί λεόντων, καί χήνας άντί άλωπέκων. Τόσην πίστιν εμπνέετε,
j όσην ή θερμότης π’επυρακτωμένου άνθρακος έπί παγετού, ή χάλαζα εκ

τεθειμένη εις τάς ακτίνας τοΰ ήλιου. Ή μόνη σας άρετή εΐνε νά 

άνυψώνητε έκεϊνον τδν δποϊον έταπείνωσε τδ έγκλημα, καί νά κα- 

,ταράσθε τήν δικαιοσύνην ή'τις τδν έτιμώρησε. Πάς άςιος τιμή; μ.ι- 

σέϊται ύφ’ ύμών αί . έπιθυμίαι. σας δμοιάζουσι πρδς βρέξεις ασθενούς, 
ί δστις έπιθυμεϊ ί'σα ΐ'σα έκεϊνο τδ δποϊον δύνα.ται νά δεινώσν; τήν νόσον

του, Ό έπί τής ύμετέρας εύνοιας στηρίζων τάς ελπίδας του, κολυμβν: 

διά μολυβδίνων πτερυγίων, ή ζητεί νά κόψν; δρΰν διά σχοίνου. Κρημνι- 
•σθήτε άπ’ εδώ! Εις σας νά έμπιστευθή τις; οΐτινες άνά πάσαν στιγμήν 
μεταβάλλετε φρόνημα, έπαινοΰντες τδν πρδ μικροΰ έ'τι παρ’ύμών μισού
μενου καί ύβρίζοντες τδν άρτι ώς καύχημα ύμών θεωρούμενου. Τί συμβαί

νει, καί διατί εις διάφορα μέρη τής πόλεως κραυγάζετε κατά τής εύγενοΰς 
( συγκλήτου, ή'τις μετά τούς θεούς· σας εμπνέει φόβον, άνευ τοΰ οποίου ήθέ-

<: λετε σπαράξει άλλήλους; Τί ζητοΰσϊ;?
ΜΕΝΗΝ. Σίτον εις τιμήν άρέσκουσαν αύτοΐς" καί λέγουσιν ότι ή πόλις 

έχει άρκετδν άποταμιευμένον.
ΜΑΡΚ. ’Άς παν στδ διάβολο! Αυτοί λέγουσιν! Καθήμενοι παρά 

τήν εστίαν των, άξιοϋσιν ότι γνωρίζουσι τί συμβαίνει έν τφ Καπιτω- 
λίω, τίς ύψοϋται, τίς εύΐυχεϊ -ή τίς εκπίπτει’ δημιουργόυσι’ κόμματά, 

{συνάπτουσι φανταστικούς συνδυασμούς, καί άλλοτε μέν ένίσχύουσι τ| 

άρεσκον, άλλοτε δέ ταπεινοΰσιν εις τδν έ'σχατον βαθμόν τδ άπαρέ* 

Τόμος Ζ'. 7. —’Ιούλιος 1883. 37



Β66 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

σκον είς αδτούς κόμμα. Αυτοί λέγουσιν ότι υπάρχει άφθονος σίτος! 
ΛΑν οί πατρίκιοι ά.τετίθεντο την επιείκειαν, και μοί έπέτρεπον νά κάμω 

,χρήσιν τού ξίφους μου, έκ χιλιάδων πτωμάτων τών μαστιγιων 
ήθελον σχηματίσει σωρόν τόσον ύψηλδν όσον είνε τδ δόρυ μου*

ΜΕΝΗΝ. Ναί, εΐνε σχεδόν τελείως πεπεισμένοι περί τούτου, διότι εΐνε 
ϊχι μόνον άφρονες, άλλά και δεινότατοι. ’Αλλά τί λέγει, σέ παρακαλώ, τδ 

•άλλο σμήνος τών στασιαστών ;
t ΜΑΡΚ. Διελύθησαν, άς παν στδ διάβολο ! ’Έλεγον ότι ήταν πει- 
νασμένοι, καί στενάζοντες διηγούντο παροιμίας, ότι «η πείνα κάστρο 
πολεμά καί κάστρο παραδίδει, ότι οί σκύλοι πρέπει νά τρώγουν, ότι 
®τδ κρέας έγεινε διά νά τρώγεται, καί δτι οΐ θεοί δεν έ'στείλαν μό- 

-ivov διά τούς πλουσίους τον σίτον». Με τάς άσυναρτήτους ταύτας φλυα
ρίας έξεφράζοντο τά παράπονά των" άφοΰ δέ ταΰτα ήξιώθησαν άπαν- 
τήσεως, καί εγένετο άποδεκτή ή άφόρητος αυτών αί'τησις, τόσον άφό- 

-ρητος, ώστε νά καταβάλη το θάρρος των εύγενών καί νά κάμν) καί την 
τολμηροτάτην κυβέρνησιν νά ώχριάσν), άνέρριπτον τούς πίλους αυτών εις 

Γτδν άέρα, ώς εί ηθελον νά κρεμάσωσιν αυτούς επί τών κεράτων τής σε
λήνής; καί άνεκραύγαζον εις ένδειξιν του άγριου αυτών φρονήματος.

ΜΕΝΗΝ. Τί έχορήγησάν εις αυτούς ;
ΜΑΡΚ. Πέντε δημάρχους τής εκλογής των ' όπως ύποστηρίζωσι τάχυ- 

δαίά των πολιτικά φρονήματα. Τον ’Ιούνιον Βρούτον, τον Σικίνιον Βέλοϋ- 
τον καί δεν ήξεύοω ποιον άλλον διάβολον. "Επρεπε ν’ άνατρέψη την 

πόλιν δ όχλος πρίν επιτυχή παρ’ εμού τόιαύ’τας παραχωρήσεις. Του χρό
νου προϊόντος τά πλήθη θά γίνωσιν ισχυρότερα, καί θά προβάλωσι μείζο- 
νας άξιώσεις ώς άφορμάς άνταρσίας.
. ΜΕΝΗΝ. Παράδοξον..

. ΜΑΡΚ. Φύγετε άπ’εδώ, εις τά σπίτια σας, καθάρματα!

(Εισέρχεται μετά σπουδής ΑΓΓΕΑΟΣ).

ΑΓΓΕΑ. Πού εΐνε δ Γάϊος Μάρκιος. -
ΜΑΡΚ. Έδω· τί συμβαίνει;
ΑΓΓΕΑ. Άγγέλλουσι, στρατηγέ, δτι οί Ούολοΰσκοι έ'λαβον τά όπλα.
ΜΑΡΚ. Χαίρω διότι οΰτω θά εύρωμεν τρόπον ν’άπαλλαγώμεν άπδ του 

,βαπροΰ όχλου. Ιδού οί άριστοι ημών συγκλητικοί.

(Εισέρχονται ό ΚΟΜΙΝΙΟΣ, ό ΤΙΤΟΣ ΔΑΡΚ1ΟΣ καί άλλοι συγκλητικοί, 
ό ΙΟΥΝΙΟΣ ΒΡΟΥΤΟΣ καί ό ΣΙΚΙΝ1ΟΣ ΒΕΑΟΓΤΟΣ).

1 ’Εκ. τούτου διηλλάγησαν, α’.τησάμενοι παρα της βουλής και τυχύντε; ανδρας α'ρεΤσθαι 
πέντε προστάτας τιΰν δεομένων βοήθειας, τους νΰν δημάρχους καλονμένους. ΕΓλοντο δέ πρώ
τους, οίς Ιχρήσαντο καί τής άποστάσεως ήγεμόσι, τούς περί ΒροΟτον ’Ιούνιον και Σικίνιον 
Βίλδύτον. (Πλου τ. Μάρκιος σελ. 42)

KOPIOAANOS
«α

Α' ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΣ. Εΐνε άληθές, Μάρκιε, δ,τι τελευταΐόν μάς είπες* 

φΐ Ούολοΰσκοι έλαβον τά όπλα.ΜΑΡΚ. "Εχουσι δέ ένα στρατηγόν, τδν Τύλλον Άμφίδιον οστις θά σάς 
παοάσχή πράγματα. Περιπίπτω εις αμαρτίαν φθόνων την δόξαν του, καί 

άν δεν ημην δ,τι είμαι, θά έπεθύμουν νά είμαι δ,τι αυτός εΐνε. 

.. ΚΟΜΙΝΙΟΣ. ’Ήλθετε ήδη εις χεΐρα; πρδς άλλήλους;
ΜΑΡΚ. ’Αν τό ημισυ τού κόσμου έμάχετο κατά τού έτέρου ήμίσέος, 

καί άν ουτος ήτο σύμμαχός μου, θά ηύτομόλουν προς τον εχθρόν μόνον 

καί μόνον διά νά πολεμήσω εναντίον του. Εΐνε λέων, δν διώκων ύπεοηφα- 
νεύομαι. ' ■ ' -

Α' ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ. Άκολούθησον τότε, γενναίε Μάρκιε, τδν Κομίνιον 

εις τδν πόλεμόν τούτον.ΚΟΜΙΝΙΟΣ, Ορό πολλού μοί τδ ύπεσχέθης.ΜΑΡΚ. Ναί, και φυλάττω την ύπόσχεσίν μου. Θά μέ ί’δ-ρς άπαξ £τι 
Τίτε Αάρκιε άντιταττόμενον πρδς τδν Τύλλον Άμφίδιον. Πώς, είσαι άνά-

πηρος ; μένεις οπίσω ;
ΤΙΤΟΣ. "Οχι Γάϊε Μάρκιε* έρειδόμενος έπί τ-ης μιας τών βακτηριών, θά 

πλήττω διά της έτέρας, άλλα δέ/ θά άπολειφθώ τοϋ άγώνος.

ΜΑΡΚ. ’Ω τής εύγενείας !Α' ΓΕΡΟΥΣ. Συνοδεύσατε μας εις τδ Καπιτώλιον, όπου, ώς γινώσκω, 

μάς περιμένουσιν οΐ κάλλιστοι ημών φίλοι.ΤΙΤΟΣ (προς τδν Κομίνιον) Πορευθητι.—‘(Προς τδν Μάρκων). Άκολούθησον 
τδν Κομίνιον. Πρέπει νά σάς άκολουθήσωμεν* εΐσθε άξιοι τής αρχηγίας.

Α' ΣΥΓΚΑΗΤ. (πρδς τούς πολίτκς). Πηγαίνετε στα σπίτια, σας" ξεκουμ- 

πισθήτε!
ΜΑΡΚ. ’Όχι άς άκολουθησωσιν. Οί Ούολοΰσκοι έ'χουσι πολύν σίτον* 

άφες τούς ποντικούς τούτους νά ροκανίσωσι, τάς άποθηκας των. ΑΙ’! γεν-, 
ναϊοι έπαναστάται, εδώ θέλω νά ?δω την γενναιότητά σας* άκολουθησατε 

παρακαλώ.
(ΟΙ πολϊτσι φδύγουσι λάθρα- έςέρχοντσι πάντες έκτδς του Σ1ΚΙΝΙΟΓ καί ΒΡΟΥΤΟΥ)· 

,. ΣΙΚΙΝΙΟΣ.Ύπήρξεν άρά γε ποτέ άνήρ άλαζονικώτερος τού Μαρκίου;.

τούτου ;
ΒΡΟΥΤΟΣ. Δεν έχει δμοιόν του.
ΣΙΚΙΝ. "Οταν έξελέχθημεν δήμαρχοι ... 
ΒΡΟΥΤ. Παρετήρησες τά χείλη καί τούς όφθαλμούς του ;

■ ΣΙΚΙΝ. "Οχι, αλλά τδ σαρκαστικόν του ύφος.
ΒΡΟΥΤ. Ουδέ τών θεών φείδεται έν τή όργή του °, ;

ΣΙΚΙΝ. Χλευάζει καί την σεμνήν σελήνην.ΒΡΟΥΤ. Εΐ'θε νά καταστρέψν) αύτδν 4 παρών πόλεμος! Παραπολύ άλ$-ύ 

φονεύεται επί
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ΣΙΚΙΝ. Φυσις τ'οιαύτη, γαργαλιζομένη ύπδ τής έπίτυχίας-κάταφρονεϊ 
καί αύτής τής σκιάς, τήν οποίαν καταπατεί τήν μεσημβρίαν’ απορώ δέ 
πώς υποφέρει ή άλαζονεία του νά τεθή ύπδ τάς διαταγάς τοϋ Κομινίου.

ΒΡΟΥΤ. Ή δόξα εις ήν άποβλέπει, καί ητις τφ έφάνη ή'δη ίκανώς εύ- 
νους, επιτυγχάνεται καί διατηρείται εύχερέστερον έν δευτερευούση θέσει* 
διότι άν έπέλθνι άποτυχίκ, τδ σφάλμα θ’άποδοθή εις τδν στρατηγόν, καί 

άν έ'τι έπιτελέση παν τδ άνθρωπίνως δυνατόν’ οί δέ άνόητοι έπικριταί θά 
κραυγάσωσι, ε’Ώ έάν εϊχεν ό Μάρκιος τήν άρχηγίαν !

ΣΙΚίΝ. ’Άν δέ τά πράγματα άποβώσι κατ’ευχήν, ή κοινή γνώμη, ουσα 
τόσον εύμενώς διατεθειμένη πρδς τδν Μάρκιον, θ’άποστερήση τδν Κομίνιον 
πάσης αξίας.

ΒΡΟΥΤ. Έλθέ. Τδ μέν ήμισυ τής δόξης τοϋ Κομινίου άνήκει εις τδν 
Μάρκιον, χωρίς νά έ'χη πράξει τίποτε πρδς τοΰτο, τά δέ σφάλματα τοϋ 
Κομινίου προσφέρουσι δόζαν εις τδν Μάρκιον χωρίς νά είνε άξιος αύτής. 
' ΣΙΚΙΝ. Άς ύπάγωμεν νά μάθωμεν τίνι τρόπφ έδόθησαν αί διαταγαί,' 
καί όποια άλλα εφόδια έκτος τών ιδιοτροπιών του, φέρει εις τήν έκστρα- 
τείαν ταύτην. ν

ΒΡΟΥΤ. Ύπάγωμεν (Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ Β’
Έν Κορΐόλοις— Γερουοία.

(Εισέρχεται ό ΤΓΔΛΟΣ ΑΜΦ1Δ1ΟΣ μετά τών γερουσιαστών των Κοριόλων)·

Α'' ΓΕΡΟΥΣ. Φρονείς λοιπόν, Άμφίδιε, δτι οί έν 'Ρώμη είσέδυσαν εις 
τά συμβούλιά μας καί γνωρίζουσι τί θά πράξωμεν ;

ΑΜΦΙΑ. Δέν φρονείς και σύ τδ αυτό; Καί τί διενοήθημεν ποτέ έν τή’ 
επικρατείς ταύτη, τοΰ οποίου δέν έλαβε γνώσιν ή 'Ρώμη πριν ή έκτε- 
λεσθή ; Προ τεσσάρων μόλις ημερών έ'λαβον έκεΐθεν αγγελίας, ιδού δέ τί 

μοί γράφουσι1· νομίζω ότι έχω έδώ τήν επιστολήν’ ναί, ιδού αυτή (Άνα- 
γινώσκει). «Συνήθροισαν στράτευμα, άλλ’είνε άγνωστον άν θά διευθυνθή 
»πρδς άνατολάς ή πρδς δυσμάς’ δ λιμός είνε μέγας, ο λαός έστασίασε, 
»καί λέγεται ότι δ Κομίνιος, δ παλαιός σας έχθρδς Μάρκιος, ον οί 'Ρωμαίοι 

εμισοϋσι πλειότερον υμών, καί δ ώνδρειότατος 'Ρωμαίος Τίτος Αάρκιος, οί 
βτρεϊς ουτοι διευθύνουσι τδ στράτευμα εις τδν πρδς δν όρον" είνε πιθανδν 
a ότι θά έπιπέσωσιν έναντίον υμών’ λάβετε πρόνοιαν.

Α' ΣΥΓΚΑΗ'Γ. Ό στρατδς ημών είνε ετοιμοπόλεμος’ ουδέποτε άμφε- 
βάλλομεν οτι ή 'Ρώμη έμελλε ν’άντιπαραταχθή πρδς ημάς. ■

ΑΜΦΙΑ. Άλλ’ ένφ ουδέποτε έθεωρήσατε παράλογον νά τήρησε μυστικά

ΚΟΡ1ΟΑΑΝΟΣ Γ>β9

τά μεγάλα σας σχέδια, μέχρις ου ή άποκάλυψις αυτών ήθελε, κατάστή 
αναγκαία, ταΰτα όμως, φαίνεται, έ'μαθεν ή Ρώμη έν αύτή τή συλλήψει 

αυτών. Δι,ά τής άποκαλύψεως δέ ταύτης άποτυγχάνει δ σκοπός ημών τοϋ 
νά καταλάβωμεν όσφ τδ δυνατδν πλειοτέρας πόλεις, πριν ή μάθη σχεδόν 

ή Ρώμη ότι έξεστρατεύσαμεν.
Α' ΓΕΡΟΥΣ. Άνάλαβε τήν άρχηγίαν γενναίε Άμφίδιε’ σπεδσον- πρδς 

τδ στράτευμά σου, καί άφες ημάς νά φυλάξωμεν μόνοι τά Κορίολα. ’Άν δέ 

πολιορκήσωσιν ημάς, έπανάγαγε τδν στρατδν πρδς λύσιν τής πολιορκίας’ 
άλλα νομίζω ότι θά ευργς αύτούς, ούχί έναντίον ημών παρασκευασθέντας.

ΑΜΦΙΑ. ΎΩ μή άμ.φίβαλλε περί τούτου’ ομιλώ έκ πεποιθήσέως’ προσέτι 

δέ μάθετε, δτι'στίφη τινά τοϋ στρατού αυτών, έκίνησαν ή'δη καθ’ημών. 
Σάς προσκυνώ, άρχοντες. *Αν έγώ καί δ Μάρκιος συναντηθώμεν ποτέ, ώρ- 

κίσθημεν νά ποοσβάλωμεν άλλήλους μέχρι τελευταίας άναπνοής.

ΠΑΝΤΕΣ. Εί'θε οί θεοί νά σέ βοηθήσωσι! ’
ΑΜΦΙΑ. Εί'θε έπίσης νά διαφυλάττωσιν υμάς ύπδ τήν σκέπην αυτών! 

Α' ΣΥΓΚΛΗΓ. Χαϊρε.
. Β' ΣΥΓΚΑΗ'Γ. Χαϊρε.

ΠΑΝΤΕΣ. Χαϊρε.

ΣΚΗΝΗ Γ
Έν Ρώμη.— Λωμάτιον έν τοΐ ο’ίκφ τοΰ Μαρκίου.

(Εισέρχονται ή ΒΟΛΟΓΜΝΙΑ καί ή Β1ΡΓΙΑΙΑ’ κάθήνται Επί δυο 
θρανίων καί ράπτουσι)·

ΒΟΑΟΥΜΝίΑ, Ψάλλε, σέ παρακαλώ, κόρη μου, ή δμίλησον εύθυμότε- 

ρον. ’Άν δ υιός μου ήτο σύζυγός μου, θά έχαιρον περισσότερον έπί τή 
άπουσίικ, ή'τις θά έ'φερεν εις αύτδν τιμήν, ή έπί ταϊς συζυγικαϊς θωπείας, δι’ 

ών θά μοί εξέφραζε άγάπην τρυφεροτάτην. "Οτε άκόμη ήτο τρυφερός 

π.αϊς, καί τδ μόνον τέκνον μου, ότε ή νεότης καί τδ κάλλος του προ- 
σείλκυον τά βλέμματα πάντων, εις εποχήν καθ’ ήν καί βασιλεύς έάν 

ημέραν ολην παρεκάλει, δέν θά συγκατετίθετο μήτηρ νά: στερηθή τής 
δψεως τοϋ υίοϋ της ουδέ έπί μίαν ώραν, σκεπτομένη πόσον θά ή'ρμο- 
ζεν ή τιμή εις τοιαύτην μορφήν, ή'τις θά ήτο ώς είκών άνηρτημένη 
Απί τοΰ τοίχου, άν μή έγαργαλίζετα ύπδ τής δόξης, άσμένη τδνάπέστελ- 
λον εις· τούς κινδύνους έξ ών ήλπιζε νά δρέψν) δόξαν. Τδν άπέστειλα εις 
«ίματηρδν πόλεμον, δθεν έπανήλθεν εστεμμένος μέ δ.ύϊνον στέφανον. Σοί 
λέγω κόρη μου, ότι δέν ηύφράνθη πλειότερον ή καρδία μου όταν κατά 
πρώτον ή'κουσα ότι εγέννησα άρρεν, ή τώρα ότε πρώτον είδαν οτι άπέ,δ^*' 

ξεν εαυτ-δν αληθώς άνδρα.
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ΒΙΡΓΙΑ.*Αλλ’ Sv άπέθνησκεν εις τδν πόλεμον, τότε ·
- ΒΟΥΑΟΥΜ. Τδ κλέος του θά ήτο τότε τέκνον μου, αύτδ καί οί Από
γονοί μου. Σοί λέγω είλικρινώς ors, καί δώδεκα υίούς δν εΐχον, πάντας 
έξίσου, Αγαπητούς ώς τδν φίλτατόν μας Μάρκιον, θά προετίμων νά βω 
τους ενδεκα άποθνήσκοντας γενναίως ύπέρ τής πατρίδας των, ή τδν ένα νά’ 
τρυφ2 καί νά ήδυπαθί) έν Αδρανείς.

(Εισέρχεται ΘΕΡΑΠΑ1ΝΑΊ
ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ. Κυρία, ή δέσποινα Βαλερία ήλθε πρδς έπίσκεψίν σου,
ΒΙΡΓΪΛ. Έπίτρεψόνμοι σέ παρακαλώ ν’αποσυρθώ.
ΒΟΛΟΥΜ. Όχι, όχι, δεν πρέπει. Μοί φαίνεται ότι Ακούω έως έδώ τδ 

τύμπανου του συζύγου σου, καί ότι τδν βλέπω νά συρή έκ τής κόμης καί 
να καταβαλλη τον Άμφίδιον, Καθώς τά παιδίκ φευγουσι την Αρκτον, 

ουτω καί οί Ούολοΰσκοι φεύγουσιν αυτόν. Μοί φαίνεται ότι τδν βλέπω νά 
κτυπΧ τδν πόδα καί νά κραυγάζη «Έμπρδς Ανανδροι»! κατελήφθην ύπδ 
.^όβου. Αν καί έγεννήθητε είς τήν. Ρώμην σπογγίζει τδ αίματόφυρτον μέ- 
τωπό·γου διά τής σιδηράς χειρός του, καί βαδίζει ώς Αλλος θεριστής, 
«στις έχει Απόφασιν ή νά τελείώσγ δλον τδν θερισμόν, ή νά Απολέση τδ 
Ημερομίσθιόν του.

ΒΙΡΓΙΑ. Τδ αίματόφυρτον μέτωπόν του ! Ό Θεοί, μή αϊματα!
ΒΟΛΟΥΜ. Τδ αίμα αρμόζει πλειότερον -εις Ανδρα παρά'χρυσοΰν τρό- 

παιον. Τδ στήθος τής 'Εκάβης όταν έθήλαζε τδν "Εκτορα, δέν ήτο λαμ
πρότερου του μετώπου τοΰ 'Έκτορος, δτε τοϋτο μετά περιφοονήσεως άπέ- 
πεμπενή αίμα πρδς τά ξίφη τών 'Ελλήνων. Είπέ τή Βαλερί? δτι δετό- 

|Λεθα αυτήν προθ.υμως (Εξέρχεται ή θεράπαινα).
ΒΙΡΓΙΑ. Ό Θεδς νά φυλάξγ τδν σύζυγόν μου άπδ τδν Αγριον Άμφίδιον.
ΒΟΛΟΥΜ., Υπδ τδ γόνυ του Θά καταβάλη τήν κεφαλήν τοΰ Άμφιδίου 

καί θά πατήσν; έπί τοΰ τραχήλου του. (Ε!σέρχ6τ<ζΐή ΒΑΛΕΡΙΑ συνοδεμένη 

υφ ένος υπασπιστου καί μιας βεραπαινίδος.
ΒΑΑΕΡ. Καλημέρα κυρίαι,
ΒΟΑΟΥΜ. Φιλτάτη.
ΒΙΡΓΙΑ. Μετά χαρΑς σε βλέπω, δέσποινα.

■ ΒΑΑΕΡ.' Πως εΐσθε ; Βλέπω δτι εΐσθε σωσται οίκοκυραί. ΤΙ κεντάτε ; 2 
Ώραΐον σχέδιον, μά τήν Αλήθειαν. Πώς εΐνε τδ παιδάκι σας; :

ΒΙΡΓΙΑ. Ευχαριστώ, εινε καλά.
ΒθΑΟΥΜ. Προτιμά νά βλέπγ ξίφη καί ν’ Ακού·ρ τύμπανα, .παρά τδν 

οιοασκαλον του. . . ‘
. . . ΒΑΑΕΡ. Ό βεβαίως εΐνε παιδί του. πατρός του’ μά τδ ναί εΐνε νοστιτ

1 Spit forih blood. . 1 .
WrigZ/1 ar° SeW1°S here’ T° sewin6t”*’,Oi‘ ?Χ·ει τ’1* σημασίαν τοΰ κιντήμχτος. 2ημ, 
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στιαόταϊο παι^κι. · Μισή ώρα τδ έκαμάρωνα τήν τετάρτην’ έχει τόσον· 
Αποφασιστικόν ήθος. Τδ είδα νά κυνηγή μίαν λαμπρών χρυσαλλίδα, καί 
άφοΰ τήν συνέλαβε, <ήν άφήκε πάλιν- νά πετάζή, καί κατόπιν ήρχισε^πα- , 
λιν νά τήν κυνηγή’ έπεσε τότε, έσηκώθη, καί πάλιν τήν συνελαβε, δεν η-, 
ξεύοω όμως τί τοϋ συνέβη, έθύμωσε διότι έπεσε, ή έπαθε άλλο τι, καί . τήν 

έξέσχισε μέ τά δόντιά του. ”Ω σέ βεβαιώ δτι τήν έκαμε χίλια κομμάτια.., 

ΒΟΛΟΥΜ. Εινε ένα άπδ τά ιδιώματα τοϋ πατρος του.
ΒΑΑΕΡ. Μά τήν αλήθειαν εΐνε λαμπρό παιδί.

ΒΙΡΓΙΑ. ’Αγρίμι, κυρία. ' , , ,
ΒΑΑΕΡ. ’Αφήσατε, πλέον τά έργόχειρά σας. Θέλω να σάς εχω τδ από

γευμα νά παίζετε μαζί μου τδπρόσωπον τής όκνηράς οίκοδεσποίνης.

ΒΙΡΓΙΑ. Όχι αγαπητή δέν θά έςελθω.

ΒΑΑΕΡ. Δέν θά έξέλθης !
ΒΟΑΟΥΜ. Ναί, ναί θά έξέλθν) χ , .
ΒΙΡΓΙΑ. Συγχωρήσατέμοι νά σάς εί'πω δτι δεν θά ύπερβώ το κάτω-, 

φλιον τής οικίας, πρίν δ σύζυγός μου έπιστρέψγ έκ τοΰ πολέμου.
ΒΑΑΕΡ. Ούφ, κλείεσαι χωρίς λόγον’ έλα πρέπει νά ύπάγγς να έπισκε- 

φθής τήν καλήν φίλην, ή δποία εΐνε λεχώ. , \
ΒΙΡΓΙΑ, Τή εύχομαι ταχεϊκν Ανάρρωσιν καί θά δεωμαι ύπερ αυτής, 

Αλλά δέν δύναμαι νά υπάγω πρδς αυτήν.

ΒΟΑΟΥΜ. Διατί, σέ παρακαλώ ; ,
ΒΙΡΓΙΑ. Όχι διότι θέλω ν’άποφύγφ τδν κόπον» η ο^τι δεν την

Αγαπώ. , „
ΒΑΑΕΡ. θά σοί άρμοζε νά γίνγς Αλλη Πηνελόπη’ όμως, λέγουν βτς 

δλον τδ νήμα τδ όποιον έκλωσε κατά τήν Απουσίαν τοΰ Οδυσσέως,. δεν 

έχρησίμευσεν εις άλλο, ή είς τδ νά γεμίση τήν ’Ιθάκην άπδ σκόρους. Έπε- 
θύμουν καί τδ κέντημά σου νά εΐχε τήν ευαισθησίαν τώ'Λδακτυλων σου* 
διά νά τδ λυπήσαι, καί μή τδ κατακεντάς όλονέν. ’Έλα νά ύπάγωμεν, 

ΒΙΡΓΙΑ. Όχι Αγαπητή, συγχώοησόν μοι’ δέν θά έςελθω.
ΒΑΑΕΡ. ’Έλα τώρα, έλα μαζί μου’ θά σοϋ εί'πω λαμπράς άγγελίας περί 

τοϋ συζύγου σου. . .
ΒΙΡΓΙΑ. *Ώ, Αγαπητή Βαλερία, δέν εΐνε δυνατδν να έφθάσαν,
ΒΑΑΕΡ. ’Αλήθεια, δέν Αστεΐζομαι' χθες τήν εσπέραν ήλθον ειδήσεις περί 

αύτοϋ. - ' .
ΒΙΡΓΙΑ, Πράγματι; ;
ΒΑΑΕΡ. Σπουδαίως σοί λέγω βτι εΐνε αληθείς’ τας ηκουσα παρά τίνος 

.γερουσιαστοΰ. ’Ιδού αύται. «Ό στρατός τών Ούολοόσκων έζεκίνησε, καί 

.κατ’ αύτοϋ άντεπεζήλθεν δ στρατηγός Κομίνιος μετά μιας μοίρας του Ρω 
μαΐκοϋ στρατού. Ό σύζυγός σου καί δ Τίτος Αάρκιος πολιορκοθσι τα;Κο- 
ρίολα’ ούδαμώς άμφιβάλλουσιν ότι θά έπικρατήσωσι, καί οτι ft’
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τώσωσι ταχέως τόν’ πόλεμον.' Σέδιαβεβαιώ λόγω τιμής εινε άληθέςι· Έλθέ1

λοιπόν μαζί μας . σέ παρακαλώ* ■ ·
'•ΒΙΡΓΙΑ. Συγγνώμην, άγαπητή κυρία· εις τδ εξής θά σοί υπακούω 
εις όλα. '

ΒΟΛΟΓΜ. ’Άψες την, αγαπητή μου, δπως είνε τώρα, θά χαλάστ] την 
δι'ασκέδασίν: ακς.

ΒΑΑΕΡ. Μά τδ ναί, τδ πιστεύω. Χαϊρε λοιπόν. Άλλ’έπί τέλους 
άγαπητή μου φίλη. ’Άφες, σέ παρακαλώ, Βιργιλία τήν βκρυθυμίκν σου, 
και έλα μαζί μας νά διασκεδάσγς δλίγον. ■
‘ ΒΙΡΓΙΑ. Όχι, κυρίά, άληθεια δέν δύναμαι. Σάς εύχομαι καλήν δια- 

σκέδκσιν.

ΒΑΑΕΡ. Χαϊρε λοιπόν (έξε'ρχονται).

-" ' ' ΣΚΗΝΗ Δ’

Ένώπρον τών Κοριόλων

Εισέρχονται έν ήχφ τυμπάνων και μετά σημαιών αναπεπταμένων, δ ΜΑΡΚΙΟΣ, i 
ι ΤΙΤΟΣ ΑΑΡΚ1ΟΣ, αρχηγοί και στρατιώται. Εις άγγελος χωρεϊ πρδς αυτούς.

ΜΑΡΚ. ’Ιδού μάς φέρουσιν αγγελίας. Στοιχηματίζω δτι συνεπλάκησαν· 

ΛΛΡΚΙΟΣ. Στοιχηματίζω τούς ίππους μας οτι δχι.
ΜΑΡΚ. Καλώς.

■ ΛΑΡΚ. Σύμφωνοι.
’ ΜΑΡΚ. Είπέ, συνήντησε τδν έχθρδν δ στρατηγός ημών ;
• ΆΓΓΕΛΟΣ. "Ιστανται κατέναντι άλλήλων, άλλά δέν. άντηλλαξαν ά
κόμη λόγους.

1 ΛΑΡΚ. "Ωστε ό ωραίος ίππος είνε ίδικός μου.
ΜΑΡΚ. Σου τδν αγοράζω.
ΑΑΡΚ. ’Όχι, ούτε πωλώ, ού'τε δίδω αυτόν’ σου τδν δανείζω όμως έπι I

ημισυν αιώνα. Προσκάλεσα την πάλιν νά παρκδοθή. ,
ΜΑΡΚ. Πόσον άπέχουσιν άφ’ ημών τά στρατεύματα ;
ΑΓΓΕΑ. 'Έν καί ημισυ μίλιον. !
ΜΑΡΚ. "Ωστε θ’ άκούσωμεν τούς αλαλαγμούς αυτών, καί ουτοι τού; 

ίδικούς μας. Σέ ικετεύω νυν, ώ Θεέ τοΰ πολέμου, εύόδωσοντδ έ'ργον ημών, 
ΐνα μέ άχνίζοντα ξίφη βαδίσωμεν έντεΰθεν εις -βοήθειαν τών έν τφ πεδίφ 

φίλων ημών* εμπρός, σαλπισον (ηχεί τδ προσκλητήριον), (Δύο συγκλητικοί συνο- 

δευόμενοι ύπ’άλλων Εμφανίζονται έπι τών Επάλξεων). Εινε εντός τοϋ τείχους δ '
Άμφίδιος, !

' - :Α' ΣΥΓΚ.ΔΉΤν Όχι, -ούδέ.είς ό φοβούμενος ΰμκς περισσότερον εκείνου’. | 
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δηλαδη-σάς φοβούνται καί τοϋ δλίγου δλιγώτερον ’. (’Ακούεται μ,ακρόβεν κρό

τος τυμπάνων). ’Ακούσατε ! Τά τύμπανα καλοϋσιν εις τά δπλα την νεολαίαν 
ημών. Θά .καταρρίψωμεν μάλλον τά τείχη μας παρά νά πολιορκηθώμεν έν 

αύτοΐς. Αί πύλαι ημών, αί δποϊκι φαίνονται κεκλεισμεναι, συγκρατοϋνται 
μόνον μέ .λεπτόν σχοΐνον, καί θ’άνοίξωσι μόναι των. (ΠολεμικαΙ.κραυγαΙ 

άκούοντάι μακράν). ’Ακούσατε, μακράν ! Έκεΐ είνε δ Άμφίδιος. ’Ακούσατε 

όποιον όλεθρον επιφέρει εις τδν δικσκορπισθέντα στρατόν σας.

ΜΑΡΚ. Ά, μ-άχονται !
ΛΑΡΚ. ’Εμπρός, μάς δίδουν τδ παράδειγμα’κλίμακας. (Εισέρχεται δ στρα

τός τών Ούολούσκων).
■ ΜΑΡΚ. Δέν μάς φοβούνται, άλλ’ έξορμοϋσι. Λοιπόν τάς άσπϊδας πρδ τών 

καρδιών, καί πολεμήσατε μέ καρδίαν σκληροτέραν τή; άσπϊδος. Προχώρη
σαν ανδρείε Τϊτε' μάς περιφρονοϋσι περισσότερον παρ’ δσον έφανταζόμεθα, 
καί τοΰτο μέ κάμνει νά ιδρώνω άπδ άγανάκτησιν. Εμπρός, σύντροφοί μου. 
Θά θεωρήσω Ούολοϋσκον εκείνον δστις θά ύποχωοήσγ, καί θά αίσθανθή τήν 

άιχμ.ην τοϋ ξίφους μου. (’Ακούονται κραυγα! πολεμικά!. Ο'ι Ρωμαίοι άπώθοΰνται 
μέχρι τών χαρακωμάτων αυτών). ’Άς πεσωσιν επάνω σας ολαι αι επιδημιαι 

της μεσημβρίας, ώ αί'σχη της 'Ρώμης! αγέλη .... έλκη καί πκ- 
νώλης, άς περιβάλη τδ σώμά σας δλον, ΐνκ σάς βδελυσσωνται οί άν

θρωποι, πριν ή σάς ί'δωσι, καί μεταδίδητε άλλήλοις τδ νόσημα εις 
ώπόστασιν ενός μιλίου καί μέ εναντίον άνεμον! Πώς, ώ Ανθρωπόμορ
φοι χήνες, έφύγετε ενώπιον άνδραπόδων, τά όποΐκ καί πίθηκοι ήθε- 

λον καταβάλει ! γΩ Γίλοΰτον καί "Α,δη! "Ολοι πληγωμένοι έκ τών 
όπισθεν! Τά μέν νώτα ερυθρά, τά δέ πρόσωπα ωχρά έκ τής φυγής 
κκί τοΰ πυρετώδους φόβου ! Παρασκευάσθηκε καί προσβάλλητε μεθ’ δλης 
τής δυνάμεως, ειδεμή, μά τοΰ ούρανοΰ”2 τά άστρα, θ’ άφήσώ τον έχθρδν 

κκί θά έπιπέσω εναντίον σας. Προσοχή. ’Εμπρός. ’Άν πολεμήσητε γεν- 
ναίως, θά τούς διώξωμεν μέχρι τών οικιών των, δπως ουτοι καταδίωξαν 

ήμάς μέχρι τών χαρακωμάτων μας.
(Ακούονται πάλιν αλαλαγμοί. Οί Ούολοΰσζοι φεύγουσι καί δ Μάρκιος 

καταδιώκει αυτούς μέχρι τών πυλών τής πόλεως).
Ιδού, αί πύλαι άνειμχθησκν, ώστε εδώ θά φαν ή ή συνδρομή σας. Χά- 

t Έν τώ ζειμένω φέρεται οδτω:
No nor a man that fears you less than he, That’s lesser than a little. '0 Jonhson παρα

τηρεί δτι τδ χωρίον είνε Ισως έφθαρμένον και δτι δέον ν’ άναγνώσωμεν «No nor a man 
that fears you more than he., Οδδε’ις b φοβούμενος ύμας περισσότερον, έκείνου, δπερ ίσως 
ορθότερον, τοϋ σογζλητικοϋ θέλοντας πιθανώς νά κατάδειξη τήν ανδρείαν τών εντός τοΰ τξί- 
χόυς στρατιωτών καί οόχΐ τήν τοϋ ’Αμφιδίοο, γνοιστήν ήδη οώσαν τώ Μαρζίιρ. Έν τη Ιρμη- 

,νείφ τοϋ χωρίου ήκολουθήσαμεν τήν διόρθωσιν ταύτην τοϋ Jonhson 2, Μ.

? By the fires of heaven τα άστρα,
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τών Σκόντων ούχί χάριν Τδν φευγόντων άνοίγει «ύτοϊ; ή τΰ™< 

ιύετε με και άκολουθησασε τδ παράδειγμά μου.’ Λ

(Ό Μάρκιος κλείεται Εντόςτής πόλιως).

Κ' ΣΤΡΑΤ. Λύτη εΐνε τρέλλκ’ εγώ δεν άζολουθώ. 
c Β' ΣΤΡΑΤ. Νά, τδν έκλεισαν μέσα. (Έ βοή τήί μάχης ίξβκολουβ6ί).

(Εισέρχεται πάλιν q ΤΙΤΟΣ ΛΑΡΚΙΟΣ).
ΑΑΡΚ. Τί άπέγεινεν δ Μάοκιος ;
ΠΑΝΤΕΣ. Έξ άπαντος έφονεύθη, στρατηγέ.
Α' ΣΤΡΑΤ. Καταδιώκων κατά πόδας τού; φεύγοντας έχθρούς, είσήλθε 

αετ αυτών εις την πόλιν αί πύλαι έκλείσθησαν εύθός, καί έμεινε μόνος 
να πολεμησγ ενάντιον δλης τ$Ι; πόλεως.

ΛΑΡΤ. ’Ω γενναίε φίλε ! Καί αύτοϋ τοϋ άναισθάτου ξίφους ίσο άκαυ.- 

πτοτερος, εμεινες S’ άκλόνητος ένώ έκεΐνο έκάμπτετο? Σέ κατέλιπον ώ> 
Μάρκιε. Αδαμας έχων τδ μέγεθος τοϋ σώματός σου, θά ίτο κόσμημα, 

ήτταν σρϋ πολύτιμον. Ίίσο στρατιώτης ώς ηθελεν δ Κάτων, ό'χι μόνον 
^γρω; και φοοερδς εις τούς πολέμους, άλλά καί διά τοϋ φοβέσου σου- 
β εμματος, τοιοϋτον εις τούς έχθρούς φόβον έμβάλλων, ώς έάν Λόσμος 

ο λος ετρεμε πυρεσσων/ ‘

(Εισέρχεται πάλιν <5 Μάρκιος αίματόφυρτος, διωκόμενος δπδ τοϋ Εχθρού).

Α' ΣΤΡΑΤ. Νά τον, στρατηγέ.

ΑΑΡΤ. ’Ώ, δ Μάρκιος !
Εμπρός, ί νά τδν σώσωμεν, $ ν’ άπολεσθώμεν μετ’ αύτοϋ.

(Μάχονται, καί εισέρχονται πάντες είς την πόλιν).

J ■οΪ’οί^’’"'' δ" περί αϊτόνΑπεχώρουν ο! πολέμιοι 8ε!σάν-
πολών T^-rT-"T’/U ?ίεϊ1*ολού(3ει Χ“'1 ’-«ήλαυνεν ήδη προτροπάδην φεύγοντας άχρι 5 π 7? Ρωμαίους, πολλών μ\ν άπό.τοΟ

sgrjsx* -»· ■*,2 Who sensibly outdares his sensless, sword. Σύ & αισθανόμενος, & πάσνων, περιφρονείς
X Τ’'7°Α/"ΐ! Χ° ά',α!ο0ητον ξ!ί°ς· Έντα&Οα τδ Επίρρημα sensibly, λέγει δ 

my fancy ’ &i τ<? ’1θϋλί<Ρ Κα!α“Ρι And things unluckily charge
τόνΐ^ίν-^ ?ΓεΡ ° Κάτων, οϋ χειρ! καί πληγη μόνον, άλλά καί
«-of-προσώπου φοϋερδς έντυχεΤν πολεμίω καί δυσυπόστατος. (Γ. Μ. σελ. 

4-ίι. Αναχρονισμός h των συνήθων παρά Σαίξπηρ).

ΣΚΗΝΗ F7

’gv Κοριδλο <·?· — *θδύς.

(Εισέρχονται ‘Ρωμαίοι, κρατούντες λάφυρα).
Α* ΡΩΜ. Αύτδ έδώ θά τδ πάρω μαζί μου εις την Ρώμην.

Β' ΡΩΜ. Κ’ εγώ τοΰτο.
Τ' ΡΩΜ ’Ανάθεμά το, τδττηρα γ’ά .άσϊμι. (Ό κρότος τής μάχης ακούεται 

μακράν. Εισέρχονται ό ΜΑΡΚΙΟΣ καί ό ΤΙΤΟΣ ΛΑΡΚΙΟΣ αρδευόμενοι όπό σ«λ- 

Wm7p’k. ’ΐδέτε τούς ταραχοποιούς τούτους, οΐτινες άποδίδουσιν εις τδν. 

χοόνον την άξίαν έφθαρμένης δραχμή ! Τά^χαμερπϋ 
πριν η τελείωση η μάχη, συλλέγουσι προσκέφαλα, μολυβιά κοχλιάριά, 
σίδηρα ευτελή, καί χιτώνας τούς δποίους καί αύτος δ δήμιος θα έθπ, 

πτε μέ τούς φέροντας αύτά. "Ας παν στδ διάβολο! ’Ακούσατετην βοήν 
τοϋ στρατηγού ημών ! ’Εμπρός, πρδς αύτόν ! Έκεϊ εΐνε ο Αμφώιο,, 
τδ μίσος της ψυχ-ής. μου, διατρυπών τούς ίμετερους; Οθεν, ανδρε-.=, , ,

■λάβε άρκοϋντα άριθμδν πρδς φύλαξιν της πόλεως, εγω δε μετά των εχ 

των τδ θάρρος, θά σπεύσω εις βοήθειαν τοϋ Κομινίου. ; ,
ΑΑΡΚ. Είσαι αίματόφυρτος, ώ θαυμάσιε άνερ’ .δ άγων ν ηγωνι 

δπηρξεν υπέρμετρος, ώστε δέν θά έπρεπε νά άναλά^ς και παλιν την

ΜΑΡΚ. "Ας λείψουν οί έπαινοι φίλε- δ άγων μόλις με =.θ=·ρμκνε χαΐρε 
τδ αΐύ,α τδ δποϊον ^έει άπ’ έμοϋ, μέ ώφελεί μάλλον άντί νά με βλ^^. 
Ουτω πως θά έμφανισθώ ένώπιον τοϋ Άμφιδίου δια ν’ αγωνισθω ένα - 

τίον αύτον· ■ . , r
ΑΑΡΤ. Είθε η έρασμία θεά Τύχη νά σέ περιβάλη δια τής ευμενειας 

της, είθε η μαγική της δύναμις ν’ άποτρεψη τα ξίφη τών εχ ρων σου. 
’Έστω ακόλουθός σου η ευδαιμονία, άνδρεϊε πολεμιστα ! d ,

ΜΑΡΚ. Είθε νά έπιδείξη καί πρδς σέ την εύμένειαν εκείνην ^ν επ- 
δεικνύει εις τούς τά μάλιστα ύπ’ αύτης εύνοουμενους ! Χαϊρε. { Εξερχετ ).

ΛΑΡΚ. ’Αθάνατε Μάρκιε ! "Γπαγε νά σαλπισης εις την αγοραν 
σον έκεϊ portae της πόλεως, όπως γνωστοποιησωμεν αυτοί;

<?ούς σκοπούς ημών. Έμπρδς (Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΣΤ' 

Παρά τΰ στρατοπέδου τοΰ Κομινίου.
Εισέρχεται ό ΚΟΜΙΝΙΟΣ όπισΟοχωρών πως μετά στρατιωτών , 

KOMIN. Λάβετε άναψυχην, φίλοι μου’ έπολεμησατε καλώς, παοσηνεχθη·
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μεν ώς Ρωμαίοι, ού'τε άπερισκέπτως άνθιστάμενοι, ού'τε δειλώς ύποχω- 
ροΟντες. "Εστε βέβαιοι, φίλοι, ότι θά προσβληθώμεν κκ1 ΚκΘ^ν

ωρ«ν έπολεμοΰμεν, ί αύ'ρα έφερε πρδς ^χς U διαλειμμάτων τάς πολεαι- 
κας κραυγας των φίλων ημών. Χορηγήσατε αύτοΐς, ώ θεοί της Ρώμης, την 

νίκην έκίνην,ην καί ύπέρ -ήμών εύχόμεθα, hx άμφότεροι οί στρατοί ένω- 
θεντες, σάς άποδώσωσι μέ περιχαρή πρόσωπα τδν φόρον της εαυτών εύ- 
γνωμοσόνης. (Εισέρχεται ΑΓΓΕΛΟΣ).

Τί νέα ;

," ΑΓΓΕΑ. Οί πολϊται τών Κοριόλων έξηλθον της πόλεως καί συνεπλά
κησαν μετά τοϋ Λαρκίου καί Μαρκίου’ εΐδον τούς ^.ετέρους διωχθέντας 

μέχρι τών χαρακωμάτων αύτών, καί τότε άνεχώρησα. '
< KOMIN. Καίτοι λέγεις άληθϋ, ούχ ίττον φρονώ ότι δέν έ'χεις δίκαιον. 

Ποσος χρόνος εκτοτε;
? ΑΓΓΕΑ. Mtx περιττού copoc στροετνιγέ.
, KOMIN. Ή άπόστασις έκεΐθεν δέν εΐνε ένδς μιλίου· πρδ αικοου έ'τι 
ηκουομεν τά τύμπανά των πώς κατόρθωσες νά δαπανάς μίαν ώραν διά 
να οιατρεζγς έν μίλιον όπως φέργς τόσον άργά την άγγελίαν ;

ΑΓΓΕΑ. Καταδιωχθείς ύπδ κατασκόπων Ούολοόσκων, ηναγκάσθην νά 
λοξοδρομήσω τρία 3} τέσσαρα μίλια, άλλως ηθελον, στρατηγέ, φέρει τ*ν 
άγγελίαν πρδ ημισείας ώρας.

KOMIN. Τίς ούτος δστις φαίνεται έκδεδαρμένος ; ’’Ώ θεοί ! 'Ομοιάζει 
με τον Μάρκιον καί άλλοτε τδν εΐδον έν τοιαύτη καταστάσει.

ΜΑΡΚ. (έσωθεν). ’Έρχομαι άργά;
, KOMIN. Καθώς δ ποιμάν διακρίνει καλλίτερον τδν κρότον τνίς βροντή 
άπδ. τδ τόμπανον, οΰτω καί έγώ την φωνήν τοϋ Μαρκίου άπδ την τών κοι

νότερων άνθρώπων. (Εισέρχεται ό ΜΑΡΚΙΟΣ).
ΜΑΡΚ. "Ερχομαι άργά ;
ΚΑΜΙΝ.,Ναί, άν τδ περιρρέον σε αίμα εΐνε ίδικόν σου, καί όχι εχθρικόν. 
ΜΑΡΚ. "Ω άφες με νά σέ έναγκαλισθώ μέ βραχίονας οί όποΓοι εΐνε τό

σον ισχυροί δσον ίσαν κατά ημέρας τ·ης μνηστείας μου, καί μέ καρδίαν 
Το >ον ευθυμον, οσον ητο κατα την ημέραν τοΰ γάμου μου, καθ’ ην έφεγ- 
γοδολουν αί οα^ες τοΰ ύμεναίου !

KOMIN., ’Αγλάισμα τών πολεμιστών, πώς έχει δ Τίτος Αάρκιος ;
, ΜΑΡΚ. Ένασχολεΐται έκδίδων ψηφίσματα, καί άλλους μέν καταδικάζει 

εις θανατον, άλλους δέ είς έξορίαν καί τούτον μέν άπελευθεοόνει, έκεϊνον 
δε ελεεί έτερον δέ άπειλεϊ. Έν δνόματι της'Ρώμης κατέχει τά Κορίολα, 
ως κυνα δεδεμενον, άπολυόμενον κατά θέλησιν τοϋ κρατοΰντος.

KOMIN. Ποϋ εΐνε ό ούτιδανδς εκείνος, δστις μέ εΐπεν ότι σάς εΐχον 

Κθρί°?ανΓ βρόντων έπεξηλθον, καί προσμαχόμενοι τδ πρώ- 
Ρ /.κι ζατεοιωχον εις τον χάρακα ωύ; Ροψαΐονς. (Πλ. Γάϊος Μάρχιος).

ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ

διώξει μέχρι τών χαρακωμάτων σας.. Ποϋ- εΐνεJ Κάλεσε τον εδώ. 

ΜΑΡΚ. "Αφες τον. Είπε, την αλήθειαν άν δεν ησαν οι ευπατριδαι, ο 
όχλος,—νά πάη. στδ διάβολο, καί θέλει καί δήμαρχους! — Ουδέποτε πον 

τικδς έφυγε την θέαν γαλ-ης μετά τοσούτου τρόμου,,μεθ’όσου ουτος εφυ- 
γεν άνθρώπους ούτιδανούς, χειροτέρους καί αύτοΰ άκόμη.

KOMIN. ’Αλλά τίνι τρόπφ ένικησατε ; ,
ΜΑΡΚ. Εΐνε κατάλληλος ώ στιγμά διά τοιαότην διηγησιν ; Δεν 50 πι

στεύω. Ποϋ εΐνε δ έχθρός ; Εΐσθε κύριοι τοϋ πεδίου ; Άν ό'χι, διατι επαυ- 

σατε πριν η κυριεύσητε αύτό ; ,
KOMIN. 'Η μάχη άπέβαινε καθ’ημών, Μάρκιε, καί ώπισθοχωρησαμεν 

διά νά έπιτύχωμεν τοϋ σκοποΰ μας. , ,
ΜΑΡΚ. Πώς εΐνε παρατεταγμένος ό στρατός; Γνωρίζεις ποΰ εταχθη 

τδ μαχιμώτατον τοΰ στρατού / ,
KOMIN. Καθόσον δύναμαι νά κρίνω, Μάρκιε, πρόμαχοι εΐνε οι Άντιάται 

οί μαχιμώτατοι πάντων διοικοϋνται δέ ύπδ τοΰ Άμφιδίου έφ’ού στηρι- 

ζουσι πάσας αύτών τας ελπίδας. ,
ΜΑΡΚ. Σέ έξορκίζω έν δνόματι τών μαχών, &ς σϋνεκροτησαμεν, του 

αίματος τδ δποϊον έχύσαμεν, καί τών όρκων της φιλίας, οί δποΐοι μάς 
συνδέουσι, νά μέ τάξης αύθωρεί κατά τοΰ Άμφιδίου καί τών Άντιατων. 
Μη χάσωμεν ού'τε στιγμών, άλλά μέ ύψωμένα ξίφη καί προτεταγμενας 

λόγχας έπιτεθώμεν πάραυτα κατ’ αύτών. .
KOMIN. Μολονότι θά έπεθόμουν νά δδηγηθγς ε’ις άναπαυτικδν λουτρον 

καί βάλσαμον νά έπιχυθη έπί τών πληγών σου, όμως δέν τολμώ νά άρνηθώ 
τ-Jjv αί'τησίν σου. "Εκλεξον όσους νομίζεις ότι δύνανται νά συνδραμωσι 

λυσιτελέστερον την έπιχείρησιν ταύτην.
ΜΑΡΚ. Τοιοΰτοι εΐνε οί προθυμότεροι πρδς τοϋτο. Άν ύπαρχωσιν ένταυ α 

τοΐοΰτοι, καί θά ί το άμάρτημα ν’ άμφιβάλλη τις, όσοι εύαρεστοΰνται έκ της 
θέας του καλύπτοντας με αϊμκτος, όσοι φροντίζουσι πλειότερον. περί τ·ης 
δόξηςη τοΰ σώματος αύτών, όσοι προτιμώσιν ένδοξον θάνατον ζωής άτιμους* 

όσοι άγαπώσι την πατρίδα περισσότερον εαυτών, άς έγείρωτι την χειρα εις 
άπόδειξιν τοΰ φρονηματός των, καί άς άκολουθησωσι τδν Μάρκιον. (Κραυ- 
γάζουσι πάντες καί κινούσι τά ξίφη, σηκόνουσι τόν Μάρκιον εις του, βραχίονας των 

καί άναρρίπτουσι τούς πίλους).
’Έ άφησατέ με! Σπαθί θέλετε νά μέ κάμετε! Άν αί διαδηλώσεις

1 Ό δέ Μάρχιος ήρώτησε τον Καμίνων πώς δ^ζεζόσμηται τ’α τών πολεμίων δπλα,,ζαί 
ποΰ «έτακται τδ μαχ.μώτατον. ’Εκείνου δέ φ'ήσαντος oWat τ'ας κατα μίτωπον σπεφας 
’Αντιατων είναι πολεμικωτάτων και μηδενι φρονήματος υφιεμενων. Αςιώ σε τ·ο* υ ρ
ζιος έ'φη καί αίτοΰμαι κατ’α τούτους τάξον ήμδς τού; άνδρας. "Εδωκεν ούν ο ύπατος, θαύ

μασα; αύτοΰ τδ πρόθυμον., , .,· ■ · ,
r (Πλ. Γά'ίο; Μάρκιο; «λ. 426).
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είνε μόνον έξώτερικαί, τίς εξ ύμών δέν ίσοδυναμεϊ πρδς

ρας Ουολουσκους; Δυνασθε πάντες νά άγωνισθητε κατά τοϋ μεγάλου ’Αμφι
βίου. Μολονότι σ«ς εύχαριστώ πάντα?, όμως θά εκλέξω όλίγους τινάς έξ 

υμών οι λοιποί θα πολεμη&ωσιν εις άλλην μάχην δταν ή χρεία τδ κα- 
λέσνι. Εμπρός, σας παρακαλώ’ τέσσαρες άνδρες άς έκλέξωσι τούς πρδς 
μάχην προθυμοτάτους.*

ΚΟΜΙΧ. Έμπρδς σύντροφοί μου’ άποδείξαΤε οτι ή προθυμία σας δέν fro 
κενή μεγαλαυχία. (Έξέρχοντβι).

ΣΚΗΝΗ Η'

At πύλαι τών Καρτόλων.

Ό Τίτος Λάρκιος, Αφε'ις φρουράν εις τα Κορίολα, μεταβαίνει, συνοδευόμενος δπδ 
τυμπανιστου και σαλπιγκτοΰ εις συνάντησιν τοΰ Κομινίου ζαι Γαίου Μαρκίου, Εμ
φανίζεται δέ μετά τίνος ύπασπιστοΰ, στρατιωτών, καί ενός δδηγοΰ.

t ί
ΑΑΡΚ. Φρουρήσατε καλώς τάς πύλας. Έκτελέσατε τά καθήκοντά σας 

δπως διέγραψα αύτά. Άν σάς μηνύσω, στείλατε ταχέως εις βοήθειαν ημών 

τους εζατοντάρχους’ οι λοιποί θά μείνωσιν δπως άντιστώσιν έπί τινα χρδ- 
ύον’ άν ήττηθώμεν, δέν δυνάμεθα ούδέ την πόλιν νά κρατήσωμεν τότε. 
(’Εξέρχονται;.

ΣΚΗΝΗ Θ'

ϊτρατάπιίο».

(Κραυγαι πολεμικοί. Εισέρχονται έξ αντιθέτων μερών ό ΜΑΡΚΙΟΣ καί ό ΑΜΦΙΔΙΟΣ).

ΜΑΡΚ. Πρός σε μόνον θέλω νά άγωνισθώ, διότι σέ μισώ περισσότερον 
παρά ένα επίορκον.

ΑΜΦ1Δ. Μισοϋμεν άλλήλους. Δέν έχει ή ’Αφρική βφιν τδν όποιον νά

1 And four shall quickly draw out my command, which men are best inclined.’Επί το»· 
χωρίου τούτου παρατηρεί Λ ίξής δ Wright. -Έθεωοήθη έν γένει ότι τδ χωρίον τοβτο είνε
• φθαρμένου, και πολλά! έγένοντο απόπειραι πρδς βιόρθωσιν αύτοϋ. Άλλ’είνε Ιοί γε βέβαιον
• οτι εινε^φθαρμένον; Ό Κοριολανδς παραγγέλλει είς τέσσαρας Αξιωματικούς’νά έκλέξωσι
• τους ανορας οΓτινες θά συνεκστρατεύσωσι μετ’ αύτοϋ. Διατί τέσσαρας; Είς τήν έρώτησιν
• ταύτην ή μόνη άπόκρισ.ς είνε διατί όχι; Τοΰ Αριθμό» τέσσαρα ποιείται καί Αλλαχό» χρήσιν
• δ Ιαίξπηρ προς όκφρασιν Αορίστου τ-.νδς Αριθμό», ώς έν Άμλετ·. Μάθε ότι Ινίοτε περι- 
πατεΐ τέσσαρας ώρας έδώ ε’ις τδν άντιθάλαμον. Δέκα διαφόρους διορθώσεις Απαριθμεί δ είρη- 
μένος έκδοτης προταθείβας ύπδ τών σχολιαστών το» ποιητο» έπ’ι τοΰ χωρίου τούτου, έκτδς τής 
τοΰ Jonhson οστις μετέβαλεν αύτό, οβτω .And fear shall quickly draw out of my command 
•which men are least inclined·. KaU φόβος όστις παρορμ^ είς λιποταξίαν, θ’Αποδίώξη τα^ 
χέως έκ το» στρατό» μου πάντας τούς Ανανδρους.

ΚΟΜΟΛΑΝΟΣ

■^δελυσσώμαι πλειότερον τής μυσαρας σου δόξης. Στήριξον tbr ποδα.
' ΜΑΡΚ. Άς άποθάνή δούλος τοϋ ετέρου, δστις ύποχωρήση πρώτος, καί 

<άς τιμώρηθίΙ ύπδ τών θεών μετά Οανατον.
< ΑΜΦΙΔ. Άν φύγω, Μάρκιε, δίωξόν με ώς λαγφόν.

ΜΑΡΚ. Ποδ τριών μόλις ωρών, Τύλλε, ήγωνιζόμην μόνον έντδς τών τει
χών της πόλεώς σας, καί έπραττον έλευθέρως δ,τι μοί ύπηγόρευον, at 0ρ- 
μαί της ψυχής μου’ τδ αίμα μέ τδ όποιον μέ βλέπεις περιβεβλημένον δέν 

είνε ίδικόν μου* διά νά έκδικηθνίς, έντεινονόσον δύνασαι δυνάμεις σου.
ΑΜΦΙΔ. Καί δ "Εκτωρ άν ίσο, τδ καύχημα τών προγόνων έφ’ οίς κάυ- 

ίχάσθε, δέν θά μου έκφύγης τώρα. (Μάχονται. Ούολοΰσκοι τινες μεταβαίνουσιν 
*ίς βοήθειαν τοΰ ’Αμφιβίου· Ό Μάρκιος πολεμά καί πάντες διώκονται άσθμαίνοντες).

Πολυπράγμονες, καί όχι άνδρεΐοι, μέ κατησχύνατε διά τής κατηραμένης 

βοήθειας σας. (’Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ I'
Τύ ρωμαϊκόν βτρατόπεδον.

KOMIN. Άν σοτ διηγούμην τά έργα οσα επραζας κατα την ημέραν 
•ταύτην, δέν θά έπίστευες καί σύ τά κατορθώματά σου’ ταΰτα όμως θά 
άναγγείλω έκεΐ όπου οί συγκλητικοί τής Ρώμης θά συγκερασωσι δακρυά 

όοαί χαράν, όπου οί μεγάλοι Πατρίκιοι άκούοντες αύτά μετά προσοχές, θά 

μείνωσιν έ'κπληκτοι καί θά θαυμάσωσιν, όπου αι δεσποιναι, έντρομοι μεν, 

άλλά καί ήδέως φρικιώσαι, θ’ άκούσωσιν αύτά μετά πλειοτερου πάντοτε 
πόθου’ όπου οί άμβλυωποΰντες δήμαρχος οί μετά τοϋ ρυπαροΰ όχλου μι- 
σοΰντές τδ κλέος σου, θ’ άναφωνήσωσιν άκουσιως. αΤοϊς θεοις αποδιδομεν 

<»χάριτας, ότι ή'Ρώμη ημών έχει τοιοΰτον πολεμιστήν». Και όμως το ερ- 
■γον σου είνε τρόπον τινά έπιδόρπιον τ·ης σημερινής ευωχίας, αφ ου εδει- 

πνησες κατά κόρον.1 (Εισέρχεται ό T1TOS ΛΑΡΚΙΟΣ φέρων τδν στρατόν εκ της 

καταδιώξεως τοΰ έχθροΰ).
, ΑΑΡΚ. Στρατηγέ, ιδού ό θυμοειδής ίππος, ημείς εΓμεθα μόνον έφίππιον. 

’'Επρεπε νά τδν έβλεπες ....
1 ΜΑΡΚ. Αρκεί σέ παρακαλώ’ καί αύτή ή μήτηρ μου, ήτις εχειτδ προ- 
νόμιον τοϋ έπαινειν τδ τέκνον της, μέ λυπεί όταν με επαινη. Επραξα δ,τι, 

έπράξατε καί σείς, ήτοι δ,τι ήδυνήθην. Τδ παρορμΐσαν υμάς αίτιον, πα- 
ρώρμησε καί εμέ, τοΰτ’ έστιν ή πατρίς. "Οστις επετελεσε την αγαθήν 

του προαίρεσιν, έπραξε πλείόνα έμοΰ.
i Hes comest thou to a morel of this feast having fully dined before. Τεμάχιον μόνον 

έκ τής σημερινής εύωχίας έλαβες, έχων ’ήδη δειπνήσει κατα κόρον. Ο Κόμινιος φαίνεται Εν
νοεί ότι τόσον ολίγον προσέθηκεν ε’ς τήν φήμην τοΰ Μαρκιου το σημερινόν του κατόρθωμα, 
^ύστε ομοιάζει πρδς Εκείνον δστις έχων ήδη δειπνήσει κατα κόρον, λαμβάνεε τέμαχιον μ νον 
1κ τής,εύωχίας. ·.
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KOMIN. Δέν Οχ κρύψτις έν σεαυτώ ώς έν τάφφ την αξίαν σου. Πρέπει, 
νά μάθν) ή Ρώμη την άξίκν τών τέκνων της. Θά ήτο άπόκρυψις χείρων 

κλοπής, ούχί κατώτερα προδοσίας, το νά κρυψωμεν τά κατορθώματα σου, 
καί νά παρασιωπήσωμεν εκείνο, δπερ, και τών ύψίστων επαίνων άν άξιωθή, 
δέν επαινείται αρκούντως. "Οθεν σέ παρακαλώ —διά νά αναφέρω απλώς 

το όνομά σου, και όχι νά άνταμείψω τάς πράξεις σου—άφες νά ομιλήσω 
. ενώπιον τοϋ στρατού ημών.

ΜΑΡΚ. Έπι τοϋ σώματός μου φέοω πληγάς α-ΐτινες μοί προξενοϋσι πό- 
νον όταν άκούωσι νά γίνηται λόγος περί αυτών.

KOMIN. Άλλ’ αν δέν έγίνετο λόγος περί αυτών θά έφλογίζοντο.ύπδ τής 
Αγνωμοσύνης, καί θά καθίσταντο θανατηφόροι. Έκ τών πολλών καί καλών 
ΐππων ους έκυριεύσαμεν, έξ όλων τών έν τφ πεδίφ και τη πόλει συλλε- 
γέντων θησαυρών, σοί δίδοκεν τδ δέκατον, τοΰτο δέ νά έκλεχθή ύπδ σοϋ, 
πρίν γίνη ή γενική διανομή. 1

1 "Επειτα, πολλών χρημάτων και ίππων γεγονότων αιχμαλώτων καί άνδρώπων, Ικίλευσεν 
αύτον έξελέσθαι δέκα πάντα προ τοϋ νίμειν τοΐς αλλοις. "Ανευ δ’ εκείνων άριστεϊον αδτω χέ- 
χοσμημένον ίππον εδωρήσατο. Τών δέ Ρωμαίων έπαινεσάντων, ό Μάρκιος προσελδών τον μέν 
"ππον έ'φη δέχεσΟαικαΐ χαίρειν τοΐς έπαίνοις τοΟ άρχοντος, τά δέ αλλα μισθόν, ου τιμήν ηγού
μενος ?£ν, και άγαπη’σειν ώ; είς έκαστος τήν νόμησιν. (Πλ; Μαρ. σελ. 427).

2 May these same instruments which you profane, never sound more! When drums and
trumpets shall Γ the field prove flatterers, Jet courts and cities be made all of falce-
faced soothing ! Wheu steel grows soft as the parasites silk, let.him be made a coverture
for the wars. Τήν γραφήν ταύτην παραδέχεται ό Aldis W. Wright ούτινος την έζδοσιν έ'χο-
μεν ύπ’ ό'ψει. "Ετερος δέ γνωστός έκδοτης του Σαίξπηρ ό Knight, καί τήν οτίξιν και λέξεις
τινας τού χωρίου μεταδάλλων ε'ρμηνεύει αδτός ώςέξής: *Ας μή ήχήσωσι ποτέ πλέον τα όρ
γανα ταΟτα τά όποια βεόηλοΟτε, όταν καί τύμπανα καί σάλπιγγες μεταδάλλωνται εις κό-8 
λακας έν τω πεδίφ τής μάχης! "Οπου δ χάλυψ μαλακύνεται ώς ή μέταξα τοΟ παραοίτουγ 
htt καί ανάκτορα καί πόλεις άς πληρωθώσι (κατοικήθώσι) ψευδοπμοσώπων κολάκων.. . »

ΜΑΡΚ. X’ ευχαριστώ, στρατηγέ, άλλά δέν δύναμαι νά συναινέσω νά 
λάβω μισθόν διά τδ ξίφος μου. Τδ άρνοϋμαι και επιμένω, ίνα μετά τών 

συμμετασχόντων της μάχης ‘λάβω την είς εμέ άναλογοϋσαν μοίραν.

(Παρατεταμίνα σαλπίσματα. Πάντες κραυγάζουσιν ό Μάρκιος, ό Μάρκιος !. Άναρ- 
ρίπτουσι τούς πίλους καί κινοΰσι τάς λόγχας· 'Ο Κομίνιος καί ό Δάρκιος ιστανται 
άσκεπεΐς)·

ΜΑΡΚ. *Ας μη ήχήσωσι ποτέ πλέον τά όργανα ταΰτκ τά δποϊα ούτω 
πως βεβηλοϋτε. "Όταν τά τύμπανα καί αί σάλπιγγες μεταβάλλωνται είς 
κόλακας έν τφ πεδίφ τής μάχης, τότε άς πληρωθώσι καί ανάκτορα και 
πόλεις ψεύδους καί κολακείας. "Οταν και ό χάλυψ μαλακύνεται ώς η μέ- 
ταξα τοϋ παρασίτου, άς χρησιμεύση αυτή ώς Οώραξ καί εις τούς πολεμι? 
στάς.1 2 * * * * * ’Αρκεί σόςς λέγω ! Διότι δέν άπέπλυνα την αίματωθεϊσαν ρΐνάμου, 
η διότι κατέβαλον ούτιδανούς τινας, την πραξιν δέ ταύτην πλεΐστοι έκ 

τών εδώ Απαρατήρητοι έ'πραξαν, μέ ύποδέχεσθε μεθ’ υπερβολικών άνευ’· 
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φημιών, ώσανει έπεθόμουν ν'ακούω τήν άσήμχντον πρ«ξίν μου, έξδγκου- 

μένην μέ επαίνους και άρτυομένην μέ ψεύδη ;
KOMIN. Είσαι υπέρ τδ δέον μετριόφρων, καί μάλλον αυστηρός πρδς την 

δόξαν σου, ή άγνώμων πρδς ημάς εκφράζοντας είλεκρινώς τά αισθήματα 
μας. Άλλ’ έάν σύ Οργίζεσαι εναντίον σαυτοϋ, θά μάς έπιτρέψγς νά σέ δέ- 

σωμεν, δπως πάντα άνθρωπον οστις βλάπτει αύτδς εαυτόν, καί έπειτα 
συζητοΰμεν άσφαλώς μετά σοΰ. "Οθεν δμοϋ μεθ’ημών, άς μάθγ) άπασα 
ή οικουμένη δτι, τφ Γμ'ίφ Μαρκίφ άνήκει τδ κλέος τοϋ πολέμου τούτου" 
πρδς άπόδειξιν δέ τούτου τφ δίδω τδν, γενναΐον ίππον μου, γνωστόν, έν 
τφ στρατοπέδφ, μέ δλον τδν στολισμόν του" άπδ τής στιγμής δέ ταύτης, 

άμείβοντες τά προ τών Κοριόλων κατορθώματά του, άποκαλοΰμεν αύτδν 
έπευφημοϋντος σύμπαντος τοϋ στρατοϋ, ΓΑ1ΟΝ ΜΑΡΚΙΟΝ KOPIOAANON? 
φέρε έπαξίως τήν επωνυμίαν ταύτην έσκεί! (Σαλπίσματα καί τυμπανοκρουσία^.

ΠΑΝΤΕΣ. Γάϊος Μάρκιος Κοριολανός !
ΚΟΡΙΟΑ. Θά υπάγω νά πλυθώ, καί όταν τδ πρόσωπόν μου καθαρισθή, 

θά παρατηρήσεις άν ερυθριώ ή όχι" δπωςδήποτε σέ ευχαριστώ. Θά ιππεύσω 
τδν θυμοειδή ίππον σου, καθ’ άπαντα δέ τδν χρόνον θά προσπαθήσω παντί 
σθένει, νά μοί άομόζν; ώς περικεφαλαία, ή λαμπρά προσωνυμία ήν μοί 
έδωκας.

KOMIN. Άγωμεν εις τήν σκηνήν μου, οπού πριν ή άναπαυθώμεν θά 
■άναγγείλωμεν είς τήν Ρώμην τήν επιτυχίαν μας. Συ, Τΐτε, πρεπει νά 
έπιστρέψης είς τά Κορίολα" άπόστειλον δέ ήμΐν εις Ρώμην τούς επιφανέ
στατους τών κατοίκων ίνα μετ’αύτών συνομολογήσωμεν συνθήκην πρός τέ 
τδ ήμέτερον καί τδ ίδικόν των συμφέρον.

ΑΑΡΚ. Προθύμω; στρατηγέ.
ΚΟΡΙΟΑ. Οί θεοί άρχίζουν νά μέ εμπαίζωσι! ’Εγώ ό προ μικροϋ άρνη· 

θεΐς ηγεμονικά δώρα αναγκάζομαι νΰν νά άπαιτήσω παρά τοϋ στρατη
γού μου.

KOMIN. Ή αί'τησίς σου έγκρίνεται. Τί θέλεις;
ΚΟΡΙΟΑ. Έν Κοριόλοις κατέλυσα πολλάκις εις τδν οίκον πτωχού άν~ 

δρός, οστις έφέρετο πρός με λίαν φιλανθρώπως. Αιχμαλωτισθείς, έπεκαλέ- 
σατο τήν συνδρομήν μου, άλλα κατά τήν στιγμήν εκείνην ένεφάνίσθη ενώ
πιον μου δ Άμφίδιος, και ή όργή κατέπνιξε τήν εύσπλαχνίαν μου" έςαι- 
τοΰμαι παρά σοϋ τήν ελευθερίαν τοϋ πτωχού μου ξένου.

KOMIN. ΤΩ της καλής αΐτήσεως! Καί ό φονεύς τοϋ υίοϋ μου άν ήτο, θά 
ήλε,υθεροϋτο αυθωρεί. Άπελευθέρωσον αύτόν, Τίτε.

.1 ’Εκεί δ’έπαύσατο βοής και θορύβου τό πλήθος ύπολαδών ό Κομίνιος άλλ’ ίχείνας μίν 
είπιν & στρατκΰται τάς δωρεάς ού δύνασβε βιάζεσθαί τον άνδρχ μηδέ βουλόρενον λαβεΐν" 
ήν δε ούχ ϊατιν ίπΐ τούιω διδομένην άπώαασΟφι δώμεν αΐιτω καί ψηφισώμεΟα κάλεΐβΟαι Κο« 
ριολα ν όν· εί μή προ ημών ή πράξις αυτή τούτο ϊίδωκεν. *JE* τρίτον ,ίσχεν όνομα
τον Κοριολανόν. (Πλ. Γ. Map: 42). .

Τόμος Ζ". 7. —"Ιούλιος 1885.
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AΑΡΚ. Πώς ονομάζεται Μάρκιε ;

ΚΟΡΙΟΑ. Mi τδν Δία! έλησμόνησα, Είμαι καταπεπονημένος, ναί, έκου- 
,φάσθή ή μνήμη μου. Δέν ύπάρχει οίνος, εδώ ; j

- KOMIN. "Αγωμεν εις τήν σκηνήν μου. Τδ αίμα ξηράίν,έται έπί τοΰ 
προσώπου σου. Εινε κκιρδς νά προνοήσωμεν περί θεραπείας έλθέ. .(’Ε

ξέρχονται), :

ΣΚΗΝΗ Κ'
Τύ στρατόπεδον τών Ούολούσκων.

Σαλπίσματα. ’Εμφανίζεται ό ΤΓΛΔΟΣ ΑΜΦΙΔΙΟΣ α'ματόφυρτοί,
’ - · μετά δυο ’η τριών στρατιωτών·

ΑΜΦΙΔ. Ή πόλις έκυριεύθη !
,/ Α· ΣΤΡΑΤ. Θά άποδοθή ύπδ ορούς επιεικείς.

ΑΜΦΙΔ. 'Υπδ όρους!;
Έπεθόμουν νά ήμην Ρωμαίος, διότι, ών Ούολοϋσκος, δέν δύναμαι νά 

δείξω τί. είμαι. 'Υπδ όρους!· Καί ποια δύναται νά εινε ή επιείκεια τών όρων 

τής συνθήκης όταν ό έτερος τών διαμαχομένων παρέδωκεν εαυτόν εις 
τήν τοΰ ετέρου διάκοισιν ; Πεντάκις, Μάρκιε, συνεπλάκην πρδς σέ, καί πεν

τάκις; μέ: ένίκησας, καί θά έξηκολούθεις ΐ'σως πράττων τδ αύτό, κα'ι άν 
άκόμη τόσον συχνά ήρχόμεθκ εις χεϊρας, δσον καί τρώγωμεν. Μά τά στοι
χεία, άν ποτέ πάλιν ,άντικρίσω αυτόν, ή θά τδν φονεύσω, ή θά φονευθώ’ 
ή αντιζηλία μ.ου δέν έχει πλέον δν εΐχεν άλλοτε γενναϊον χαρακτήρα,διότι 
άλλοτε μέν ηθελον νά τδν συντρίψω δι’ όμοιας δυνάμεως ήτοι ξίφος πρδς 

.ξίφος άλλά εις τδ εξής θά τδν κτυπήσω όπως δυνηθώ" εΐ'τε διά βίας, εΐ'τε 
διά δόλου, θά τδν αφανίσω·. ’

Α' ΣΤΡΑΤ. Εΐνε σωστδς διάβολος.
ΑΜΦΙΔ. Καί τοϋ διαβόλου ακόμη τολμηρότερος, άλλ’ όχι τόσον πονη

ρός. Τδ γενναϊον τής ψυχής μου ημαυρώθη ύπδ τής προσάφθείσης κηλϊ- 
δος· ένεκα, εκείνου θά άπαρνηθή έαΰτήν. Ούτε ύπνος, ούτε ιερόν, ούτε ά* 
σθένεια, ού'τε τδ άοπλον, ούτε βωμός, ούτε Καπιτώλιον, ούτε ιερέων προ- 

σευχαί, ούτε θυσίας ώραι, άτινα πάντα καταπαυουσι πάσαν μανίαν, θά 
δυνηθώσι, προβάλλοντα τδ ύπδ της συνήθειας καθιερωμένου δικαίωμά τωνς 

ν’ άναχαιτίσωσι τδ κατά τοϋ Μαρκίόυ μισός μου’ όπου τδν συναντήσω, 
καί έν αύτφ άκόμη τφ οΐ'κφ μου, ύπδ τήν προστασίαν τοϋ άδελφοΰ μου, 
καί εκεί άκόμη, παρά τούς νόμους τής ξενίας, θά έμπήξω τάς άγριας χεϊ
ρας μου εις τήν καρδίαν του. "Υπαγε εις τήν πόλιν νά μάθγς ύπδ πόσων 
φυλάσσεται, καί τίνες εΐνε οί μέλλοντες νά στκλώσιν εις Ρώμην ώς όμηροι»

Β' ΣΤΡΑΤ. Δέν θά έλθρς στρατηγέ;

ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ W
ΑΜΦΙΔ. Μέ περιμένουσιν εις τδ δάσος τών κυπαρίσσών έλθέ έκεΐσε, 

—πρδς μεσημβρίαν τών μόλων τής πόλεως—καί άγγειλόνμοι πώς βαίνουσι 

τά πράγματα, ΐνα κατά ταΰτα κανονίσω καί έγώ τήν πορείαν μου.

- Α' ΣΤΡΑΤ. Εις τάς διαταγάς σου, στρατηγέ. (’Εξέρχονται).

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

: ΣΚΗΝΗ Α'
ν - Ρώμη. — Δημόσιος πλατεία.

(Εισέρχεται δ MENHN1OS μετά τών δημάρχων ΣΙΚ1ΝΙΟΥ καί' ΒΡΟΥΤΟΥ)

ΜΕΝΗΝ. *0 οΐπνοσκόπος μοί λέγει ότι θά λάβωμεν άγγελίας ταυτην* 

Την εσπέραν. <
ΒΡΟΥΤ. Άγαθάς ή κακάς;
ΜΕΝΗΝ. ’Όχι κατά τάς εύρχάς τοΰ λαοϋ, διότι δέν άγκποΰν τδν 

Μάρκιον.
ΣΙΚΙΝ. *Η φύσις διδάσκει τά ζώα νά γνωρίζωσι τούς φίλους των.

ΜΕΝΗΝ. Ποιον σέ παρακαλώ άγαπ<γ ό λύκος ;

ΣΙΚΙΝ. Τδ άρνίον.
ΜΕΝΗΝ. Ναί, διά νά τδ καταβροχθίσγ, ώς θά κατεβρόχθιζε τδν εύγενή 

Μάρκιον. δ πεινασμένος όχλος.
ΒΡΟΥΤ. Εΐνε πράγματι άρνίον, βελάζον ώς 'άρκτος.

: ΜΕΝΗΝ. Εΐνε πράγματι άρκτος ζώσα ώς άρνίον. Σεϊς εΐσθε γεροντές'καί 

οί δυο* εϊπετέ μοι κάτι τί τδ δποϊον θά σάςέρωτήσω.

• ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ. Ασμένως.
• ΜΕΝΗΝ. Ποια ή έλλειψις τοϋ Μαρκίου τήν οποίαν σεϊς νά μήν έχετε :

καί μέ τδ,; παραπάνω ; · .'..·····,·.
ΒΡΟΥΤ.-. Δέν ύπάρχει ελάττωμα ούτινος νά στερήται· εΐνε μεστός

πάντων,.,' „·.· ·
ΣΙΚΙΝ. Καί ώς τδ κυριώτατον έχει τήν άλαζδνείαν. ;

ΒΡΟΥΤ. Τά πάντα δέ ύπερβαίνεΓ ή κομπορρημοσυνη του.
: ΜΕΝΗΝ. Αύτδ- εΐνε παράδοξον. Γνωρίζετε. σεϊς. οί δύο ποιαν γνώμήν 

Ιχη. περί ύμών ή πόλις,· θέλω νά εί'πω ήμεϊς οί εύπάτρίδαι;

ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ. Έ! λοιπδν ποίαν ;
ΜΕΝΗΝ. ’Επειδή όμιλεϊται περί αλαζονείας,—— δέν θ^ί οργισθεϊτε

τδ εί'πω ; ..·
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ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ. Λέγε, λέγε
ΜΕΝΗΝ. Μοί είνε άδιάφορον, καθότι ή ελάχιστη αφορμή σάς παροργί

ζει· δθεν δύνασθε νά άφήσετε ελεύθερους τούς χαλινούς είς τδν έργίλον 

χαρακτήρα σας, και να θυμώσετε οσον θελετε, Sv τουλάχιστον τοΰτο σάς 
άρέσκη. Μέμφεσθε τοϋ Μαρκίου ώς άλαζόνος ;

ΒΡΟΥΤ. Δέν εί'μεθα μόνοι ήμεΐς, κύριε.
ΜΕΝΗΝ. Γνωρίζω δτι πολύ ολίγα πράγματα δύνασθε νά πράξητε μό

νοι* Sv πολλοί άλλοι δέν σας παρεϊχον συνδρομήν, αί πράξεις σας θά ήσαν 

τελείως άσήμαντοι* η ίκανότη σας είνε τόσφ παιδική, ώστε δέν δύνασθε 
νά πράξητε πολλά άφ’ εαυτών. Όμιλεΐται περί αλαζονείας. ”Ω έάν ήδύ- 
νασθε νά στρέψητε τά βλέματα πρδς την έπί τών νώτων σας πήραν, καί 
νά θεωρήσητε την χαριτωμένην εικόνα σας ! έάν ήδύνασθε νά τδ 
πράξητε !

ΒΡΟΥΤ. Καί τί μέ τοΰτο ;
ΜΕΝΗΝ. Ηθελετε τότε ανακαλύψει έν ζεύγος άναξίων, αλαζόνων, βί

αιων, δξυχόλων άρχόντων, (γράφε τρελλών) ώς ούδείς άλλος έν Ρώμγ.

ΣΙΚΙ?{. Κκί σύ άρκετά γνωστός είσαι, Μενήνιε.
ΜΕΝΗΝ. Είμαι γνωστός, ώς ευτράπελος πατρίκιος, άνθρωπος δστις ά- 

γαπ? ποτήριον θερμοΰ οί'νου, χωρίς σταγόνος ύδατος έκ τοΰ Τιβέριως* λέ- 

γουσιν οτι εχω κάπως το ελάττωμά νά δικαιώ τον πρώτον έγκαλέσαντα,. 
δτι Οργίζομαι διά τήν έλαχίστην άφορμήν, δτι γνωρίζω περισσότερον τά 
δπίσθια τής νυκτδς παρά τδ μέτωπον τής ημέρας* δτι λέγω, δτι φρονώ, 

καί δτι ή κακία μου καταναλίσκεται μόνον εις λόγους. ’Όταν συναντώ 
δυο πολίτικους ως υμάς—βεβαίως Αυκούργους δέν δύναμαι νασάςόνομάσω— 

εαν τδ ποτδν το οποίον μοί δίδετε έρεθίζη άηδώς τδν λάρυγγά μου,ζαρώνω 
τδ πρόσωπον. Δέν δύναμαι δέ νά ε?πω ότι ή έντιμότης σας ώμίλησε δή- 
θεν καλώς περί τίνος πράγματος, δταν άκούω δτι ό γαΐδαρος δίδει καί 
παίρνει είς τδ πλεΐστον μέρος τής όμιλίας σας ι· καί μολονότι άναγκάζο- 
μαι νά συμφωνώ μετ’ έκείνων ο'ίτινες λέγουσιν δτι είσθε σεβαστοί καί σπου
δαίοι άνδρες, δμως ψεύδονται άναιδώς, δσοι ισχυρίζονται δτι έχετε πρό

σωπα συμπαθητικά. Αν δε ταΰτα πάντα βλέπετε έν τφ μικρφ. είναι μου, . 
επεται έκ τούτου' δτι μέ γνωρίζετε πολύ καλώς; Τί κακδν λοιπδν δύναται 
νά άνακαλύψν; ή τυφλή διορατικότης σας έν τφ χαρακτήρι τούτω, άφοΰ ; 
μέ γνωρίζεται πολύ καλά ;

ΒΡΟΥΤ. Αφες αυτα κατά μέρος, σέ γνωρίζομεν πολύ καλά.
ΜΕΝΗΝ. Ούτε εμε γνωρίζετε, ού'τε τδν εαυτόν σας, οό'τε άλλο τι. Ή 

φιλοδοξία σας είνε νά προσκυνήσθε καί χαρετίζεσθαι άπδ τούς μικρός άν- 
θρφπους δαπανάτε δε ημισειαν ώραν άκροώμενοι άσήμαντον διαφοράν με
ταξύ δπωροπώλιδος καί καπήλου, καί πάλιν τότε άναβάλλετε είς άλλην

I When Jfind, the ass in compound with the major part of your syllabic®. 
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δικάσιμον ημέραν ύπόθεσιν αξίαν δύο λεπτών. *Αν δέ καθ’ ήν στιγμήν οί 
άντίδικοι έκθέτουσιν υμϊν τήν ύπόθεσιν, τύχη νά σάς πειοάξρ κολικόπο
νος, τά πρόσωπά σας άλλοιοΰνται είς ειδεχθείς προσωπίδας, χάνετε πά

σαν υπομονήν, έγκαταλείπετε τήν δίκην έν κρισίμφ σημείφ, καί μάλλον 
περιπεπλεγμένην ενεκα τής άκροάσεώς σας· άπας δέ δ ύπδ τής δικαιοσύ
νης σας προκύπτων συμβιβασμός, συνίσταται είς τδ νά δνομάζητε άχρείους 

άμφοτέρους τούς διαδίκους. Είσθε μά τδ ναί ενα θαυμάσιον ζευγάρι.
ΒΡΟΥΤ. Άφες αυτά, γνωρίζει κάλλιστα δ κόσμος οτι είσαι καταλλη

λότερος ώς γελωτοποιός είς τά συμπόσια, ή χρήσιμος βουλευτής είς τδ 

Καπιτώλιον.
ΜΕΝΗΝ. Καί αυτοί οί Ιερείς μας κατ’ άνάγκην θά γίνωσι σκώπται Sv 

τυχόν συναντήσωσι πλάσματα τόσφ γελοία ώς ύμάς. Καί1 τά βρθότατκ 
δσων λέγετε είνε τόσον ευτελή, ώστε δέν είνε άξιον τοΰ κόπου νά κινή- 
ται δι’ αύτδν δ πώγων σας, αύτδς δέ δ πώγων σας είνε άνάξιος νά παρα- 
γεμίσ-ρ προσκεφάλαιον έμβαλωματοΰ, ή νά εμβληθή είς σαμαρι γαίδάρου. 

Καί όμως τολμάτε νά λέγητε ότι δ Μάρκιος είνε άλαζών, δστις δσον ευτε- 
λώς καί άν έκτιμηθγΐ, ίσοδυναμεϊ πρδς πάντας συλλήβδην τούς άπδ Δευ
καλίωνος προγόνους σας, καί Γσως οί άριστοι έξ έκείνων ήσαν δήμιοι έκ δια

δοχής. Καλή νύκτα εύγενέστατοι. Περαιτέρω συνδιάλεξις πρδς ύμάς τούς 
βουκόλους τοϋ κτηνώδους δχλου,θά έμόλυνε τδν έγκέφαλόν μου. Λαμβάνω τδ 

θάρρος νά σάς άποχαιρετίσω. (ό ΒΡΟΥΤΟΣ καί ΣΙΚΙΝ1ΟΣ άπομακρόνονται- ΕΙς- 
ίρχοντάι ή ΒΟΛΟΓΜΝ1Α, ή ΒΙΡΓ1Α1Α καί ή ΒΑΛΕΡ1Α.

Λοιπόν, τόσον ώραϊαι οσον καί εύγενεϊς δέσποιναι—καί αύτή ή σελήνη 
άν ήτο έπί τής γής δέν θά ήτο εύγενεστέρα ύμών—ποϋ σπεύδετε ;

ΒΟΑΟΥΜ. Ό υίός μου πλησιάζει, σεβαστέ Μενήνιε* πρδς θεοΰ ύπάγωμεν. 

ΜΕΝΗΝ. Πώς! δ Μάρκιος έπιστρέφει!
ΒΟΑΟΥΜ. Ναί$ φίλτατε Μενήνιε, καί λαμπρώς εύδοκιμήσας.
ΜΕΝΗΝ. Δέξαι τδν πίλον μου ούρανέ, καί τάς εύχαριστίας μου. Λοιπόν, 

δ Μάρκιος επιστρέφει!
ΒΟΑΟΥΜ. καί Β1ΡΓΙΛ. Ναί, είνε άληθές.
ΒΟΑΟΥΜ. ’Ιδού ή έπιστολή του’ ή γερουσία έλαβεν άλλην, άλλην ή 

σύζυγός του, καί νομίζω δτι έν τή οικία είνε μια πρδς σε.
- ΜΕΝΗΝ. ’Απόψε θά κάψω τδ σπίτι μου- 2 έπιστολή πρδς έμέ !

ΒΟΡΓΊΛ. Βεβαιότατα, έπιστολή πρδς σέ* τήν είδον.
ΜΕΝΗΝ. Έπιστολή πρδς έμέ! τοΰτο μοί δίδει επτά έτών ύγείαν* κατά 

τδ διάστημα δέ τοΰτο θά πέμψω είς κόρακας τούς ιατρούς. 3 Η αριστη 

συνταγή τοΰ Γαλιλαίου συγκρινομένη πρδς τδ προφυλακτικδν τοΰτο φαρ"

t When you speak bestun to thepurpose, it is not worth the wagging of your beard*.
2 I will make my very house reel to neght. Άπόψι Ok xk χί[χω Οίλχσί».
3 I will make & lip at the physician* Ok πιριφρον^ω τους ΐβτρονς.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ586
μαζον, Οζ ήτο άγυρτική άλοιφή, καί φάρμακου είς 'ίππουςμόνον κατάλ
ληλον. Δέν εΐνε πληγωμένος;. ’Άλλοτε συνήθιζε νά επανέρχεται τραυμα
τισμένος.

ΒΙΡΓΙΑ* ’Ώ, όχι, όχι, όχι.

- ΒΟΑΟΥΜ. ’Ώ, ναί, έπληγώθη και ευχαριστώ τοϊς Οεοϊς.
,. ΜΕΜΗΝ. Και έγώ επίσης άν τδ τραύμα δέν εΐνε βαρύ* άν έ'χη είς την 
τσέπην τή,ν νίκην, τά τραύματα τώ πρέπουσι.

■■ · ΒΟΑΟΥΜ. Τήν .έ'χει επί τοϋ μετώπου. Εΐνε ή τρίτη φορά, .Μενήνιε, καθ’ 
$ν επανέρχεται; εστεμμένος μέ;.τδν δρύϊνον στέφανον·.

ΜΕΝΗΝ. Έσωφρόνισε καλά τδν Άμφίδιον ;
, ’ ΒΟΑΟΥΜ. Ό Τίτος Αάρκιος γράφει δτι συνεπλάκησαν οί δύο, καί δτι δ 
Άμφίδιος διέφυ,γεν. ;

ΜΕΝΗΝ. Καί ήτο βεβαίως καιρδς νά φύγν)· δύναμαι νά τδν βεβαιώσω 
περί τούτου, έάν. άνθίστατο έως τέλους, θά έπάθκινον δ,τι δέν θα ήθελον 
ποτέ νά πάθω, έστω καί χάριν πάντων τών έν Κοριόλοις κιβωτίων μετά 
τοϋ έν αύτοΐς χρυσό'· 1 Άνηγγέλθη τδ πράγμα είς τήν γεοουσίαν;

ΒΟΑΟΥΜ. Άς ύπάγωμεν άγαπηταί. Ναί, ναί, ναί’ ή γερουσία έ'λαβεν 
έπίστόλάς παρά, τοϋ στρατηγού, έν αΐς ουτος παραχωρεί είς τδν υίόν μου 
δλην τήν δόξαν τοϋ πολέμου τούτου. Έν τω άγώνι τούτφ ύπερηκόντισε 

.τά πρώτερα κατορθώματά των..
ΒΑΑΕΡ. Τφ δντι διηγούνται θαυμάσια περί αύτοϋ.

ΜΕΝΗΝ. Θαυμάσια ! ναί, καί σας έγγυώμαι δτι είργάσθη ούχι παρά 
τήν αξίαν του. . . ..

ΒΙΡΓΙΑ. Είθε νά εΐνε άληθή ! ■
. . ΠΟΑΟΥΜ. ’Αληθή ’·' Τί λέγεις ; . ■

ΜΕΝΗΝ. ’Αληθή! 'Ορκίζομαι περί τής άληθείας αυτών. Ποϋ έτραυμα- 
τίσθη ; (πρύ« τούς δημάρχους). Ό θεδς νά έλε'ήσν) τήν εντιμότητα σας ! Ό 

(Μάρκΐρς επανέρχεται· δικαιούται περισσότερον νά εΐνε άγέρωχός. Ποϋ' εΐνε 
πληγωμένος ; υ

ΒΟΑΟΥΜ. Έπι τοϋ ώμου καί επί τοϋ άριστεροΰ βραχίονος. Θά έ'χνιμε- 
■γάλας .όύλάς νά δείξν) είς τδν λαδν όταν ζητήσν) τάς ψήφους του. ‘'Οτε 
έδιωξε τδν Ταρκίνιον. έ'λαβεν επτά τραύματα. . ·'■■.·■?

ΜΕΝΗΝ. · 'Έν κατά τδν αύχένα, καί δύο κατά τδν μικρδν--έν δλω εν
νέα, καθ’ βσον έγώ γνωρίζω.

: ΒΟΑΟΥΜ. Προ τής τελευταίας.ταύτης εκστρατείας έΐχέν εί'κοσι πέντε 
τραύματα. 'λ ’^·

-. ΜΕΝΗΝ. Τώρα- έ'χει εί'κοσι καίεπτά* έκαστον δέ τραϋμά του εις

1 An he had stayed byhim, I would not have been So f idiused for all the chests in 
Corioli and the gold that’s in them. Έκ τοδ ’Αμφίδιος σαρχααΐίκώς ό Μίνήνιος παράγει 
ρήμα fidiused, Δέν ηδελον- να άμφιδιαοδώ. » 
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τάφος εχθρού (ζητωκραυγαυγα'ι και σαλπίσματα). Εΐνε δι προαγγελοι (ushers) 
τοϋ Μαρκίου. ’Έμπροσθεν αύτοϋ βοή άγαλλιάσεως καί δπισθεν δάκρυα. Ό 
μέγας δαίμων τοϋ θανάτου κάθηται έπι τοϋ νευρώδους αύτοϋ βραχίονος 

οστις, δθέν ύψωθνί καταπίπτει συντριβών πλήθη δλα ανθρώπων. (ίίαιάν, 
ζουσι, Σάλπιγγες ηχοϋσι. Εισέρχεται ο στρατηγός ΚΟΜΙΝΙΟΣ, ό ΤΙΤΟΣ ΛΑΡΚΙΟΣ. 
καί άναμέσω αυτών ό ΚΟΡ1ΟΑΑΝΟΣ έστεμμένος με δρύϊνον στέφανον· είτα άςιωμα~ 

τικοί, στρατιώται καί κηρυς.
KHPYS!. Μάθε Ρώμη δτι ό Μάρκιος. ήγωνίσθη μόνος, έντδς τών πυλών 

τών Κοριόλων δπου έκτδς τής φήμης προσεκτήσατο καί νέον πρδς τιμήν 
αύτοϋ όνομα, τδ τοϋ Κοριολανοΰ ! Καλώς ήλθες είς Ρώμην έ'νδοξε Κοριο- 

λανέ ! (σαλπίσματα). ί:
ΠΑΝΤΕΣ. Καλώς επανήλθες έ'νδοξε Κοριολανέ!
ΚΟΡΙΟΑ. *Ας παύσουν πλέον τά τοιαυτα· λυποϋσι τήν ψυχήν μου. [Ια-- 

ρακαλώ άρκεΐ. · ■
KOMIN. Ιδού ή μήτηρ σου, φίλε Μάρκιε.
ΚΟΡΙΟΑ. ’Ώ, γνωρίζω δτι ίκέτευσας πάντας τούς θεούς ύπέρτήςεύτυ- 

χίας μου ! (Γονυπετεΐ). ■ ■ ·
ΒΟΑΟΥΜ. Έγέρθητι, άνδρεΐε μου στρατιώτα* άγαπν,τέ μοι Μάρκιε, άξιε 

Ρά'ίε, καί πώς άλλως ώνομάσθης τελευταΓον διά τά έ'νδοξα κατορθώματά:’ 

σου ; Κοριολανός ; καλά είπα ; Άλλ’ ιδού ή σύζυγός σου ! '■■■- < ΐ
ΚΟΡΙΟΑ. Χαΐρε γλυκυτάτη μου, χαϊρε σιωπηλή μου. Πώς; θά έγέλας 

έάν μέ έπανέφερον επί φορείου, καί κλαίεις νυν βλέπουσά με έν θριάμβφ 

έπανερχόμενον; ’Αχ, φιλτάτη, μόνον αί χήραι τών Κοριόλων’ καί αί τούς·' 
υιούς αυτών άπολέσασαι μητέρες, έχουσιν ουτω τούς έφθαλμούς δάκρυ-1 

βρέκτους. ■■■ '■ ';
• ■ΜΕΝΗΝ. Οί θεοί σέ έπιστέφουσι ! ■

ΚΟΡΙΟΑ. Αί', ζής άκόμη ; (Προς την Βάλερίαν). ’Ώ συγγνώμην άγαπητή 

κυρία. . ■ Ά’:
ΒΟΑΟΥΜ. Δέν ήζεύρω ποϋ νά στρέψω τά βλέμματα. ’Ώ, καλώς έπά* 

νήλθετε'καλώς επανήλθες σαρατηγέ, καί πάντες οί λοιποί.
j ΜΕΝΗΝ. ‘Μυριάκις- καλώς ήλθετε.- Μοϋ έρχεται καί νά γελάσω καί νά 
κλαύσω, καί χαίρω καί λυποΰμαι. Καλώς ή'λθετε. Κατηραμένη ή ψυχή 
ήτις δέν χαίρει έπαναβλέπουσά σε. Εΐσθε τρεις, ούς βλέπουσά ■ ή Ρώμη 
πρέπει νά σκιρτά ύπδ χαρΧς. Άλλά μά τή,ν πίστιν μου έ'χομεν έδώ κάτι 
άγριόδενδρα τά όποια εΐνε άδύνατον νά έξημερώσωμεν δι’ έγκεντρισμοΰ. Έν 
τούτοις καλώς ήλθετέ πολεμισταί. Έγώ έμαθα νά λέγω τήν τσουκνίδά 

τσουκνίδα, καί τών τρελλών τά σφάλματα τρέλλάις.'

1 We call a nettle but a nettle and lhe faults of fools but folly. "Ισως η παροιμία αδπ| 
άνϊΐστοιχδΐ πρδς τήν ελληνικήν. Τα σύκα σδκα, χαΐ τήν αζ.άφην σκάφην.
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' KOMIN. Σύ λέγεις .πάντοτε σωστά.

ΕΟΡΙΟΔ. Πάντοτε, πάντοτε δ-Μενήνιος.
ΚΗΡΥΗ. Τόπον, άποσύρθητι..

. ΚΟΡΙΟΛ. (Προς τήν Βολουμνίαν κ®ι Βιργιλίαν). Την χεϊρά σου, κκί σύ τήν 

ίδικήν σου' πο'ιν είσέλθω εις τη? οίχία? //«<·, δφείλω νά έπισκεφθώ τούς 

χρηστούς πατρικίους, παρ’ ών όχι μόνον προσρήσεις, χΧλχ καί παντοίκς τι
μάς έλαβον:

ΒΟΑΟΥΜ. Μέ ήξίωσεν δ θεός νά ζήσώ και νά ί'δω πληρουμένους τούς 
πόθους καί τά τολμηρότατα τής φαντασίας μου σχέδια' έν μόνον πράγμα 
λείπει' δέν άμφιβάλω όμως ότι καί τοΰτο θά σο'ι χαρίστ) ή πατρις ημών 
Ρώμη.

ΚΟΡΙΟΛ. Μάθε, καλή μήτερ, ότι προτιμώ νά είμαι δούλος τών Ρω
μαίων ώς έγώ θέλω ή νά άρχω αύτών ώς αυτοί θέλουσι.

KOMIN. ’Εμπρός, εις τό Καπιτωλίου. (Σαλπίσματα. ’Εξέρχονται έν πβμπή. 
Ό ΒΡΟΥΤΟΣ καί ό ΣΙΚΙΝΙΟΣ έμφανίζόνται).

ΒΡΟΥΤ. Πάντες δμιλοϋσι περί αύτοϋ' οί άμβλυωποϋν-ες λαμβάνουσι 
διόπτρας διά νά τδν ί'δωσι' ή τροφός άφίνει τό εμπεπιστειψενο? αύτή νή- 
πιάν νά κλαίη άσπαϊρον .όπως φλυκρήσ-ρ περί αύτοϋ* ή μαγείρισσα ρί- 

-■ίίτουσα τδ καθαρώτατον αυτής μανδήλι περί τόν καπνισμένου αύτής λαι
μόν, άναρριχάται είς τούς τοίχους διά νά τόν ί'δη· τό πλήθος συμπικνοΰ- 
ται καί συσπειροϋται είς εργαστήρια, θρανία και παράθυρα- παντοΐαι μορ- 
φαι κατέχουσι τάς στέγας διαφλεγόμεναι ύπό τής επιθυμίας νά ί'δω σι ν αύ- 
τόν' ιερείς, σπανίως άλλως φαινόμενοι, διωθούμενοι διά τοΰ πλήθους, ζη- 
τοΰσι αίσθμαίνοντες νά καταλάβωσιν οίανδήποτε θέσιν* πεπλοφόροι δέ- 
σποιναι παραδίδουσι τό ερυθρόλευκον χρώμα τών φιλαρέσκως έψιμυθυω- 
μένων παρειών των είς τά λάγνα φιλήματα τοΰ φλογερού Φοίβου* τοιαυτη 
είνε ή συνώθησις ώστε νομίζει τις ότι δ παραστάτης αύτοϋ δαίμων, οίος- 
δήποτε καί άν είνε ούτος, ύπεισήλθεν είς τήν φύσιν αύτοϋ καί μετέδωκε 

είς τό σχήμα καί τήν μορφήν του θελκτικήν χάριν.
ΣΙΚΙΝ. Εγγυώμαι ότι άμέσως θά έκλεχθή ύπατος.

' ΒΡΟΥΤ. Τό άξίωμα ημών δυναται τότε νά κοιμάται, έφ’ όσον ούτος 
θά άρχη.

ΣΙΚΙΝ. Δεν είνε δυνατόν άπ' αρχής μέχρι τέλους νά φέρνι μετριοπαθώς 
τά αξίωμα τά του, θά άπωλέσν; καί δ,τι μέχρι τοΰδε έκέρδησε.

ΒΡΟΥΤ. Αυτό είνε κάπως παρήγορον.
. ΣΙΚΙΝ. Μή αμφίβαλλε ότι ό λαός, ούτινος είμεθα προστάται, ενεκα 
τής άρχαίας προς τον Μάρκιον εχθρας του θά λησμονήσγ έπί τή έλαχίστή 
άφορμή τάς νέας τιμάς του, ότι δέ δ Μάρκιος θά δώσή τοιαυτην άφορ
μήν, είνε κατ’ έμέ τοσούτφ μάλλον βέβαιον, καθ’δσον ή ΰψηλοφροσυνη του 
τόν παροξύνει 'είς τοΰτο.

< ΒΡΟΥΤ. ’Ήκουσα αύτοϋ δμνύοντος ότι, άν έμελλε ποτέ νά ζητήσ-ρ τήν 
ύπατείαν, δεν θά ένεφανίζετο είς τήν αγοράν περιβεβλημένος σχήμα τα
πεινόν, ούδέ θά έδείκνυε, κατά τά είθισμένα, τά τραύματά του είς τόν 

λαόν, ίνα έπαιτήστ) τήν ρυπαράν ψήφον του.
ΣΙΚΙΝ.‘’Αληθές.
ΒΡΟΥΤ. ’Αναφέρω αυτολεξεί τούς λόγους του. Τότε μόνον θά έστεργε 

τό άξίωμα τοΰ ύπατου, όταν τό έπέβαλλον είς αύτόν αί ίκεσίαι τών πα

τρικίων καί αί εύχαί τών εύπατριδών.
ΣΙΚΙΝ. Ούδέν άλλο εύχομαι τόσον, δσον νά έμμείνφ εις τήν άπόφασίν 

του ταύτην και νά έπιτελέση αυτήν.
ΒΡΟΥΤ. Είνε πολύ πιθανόν ότι θά έμμείνη.

ν ΣΙΚΙΝ. Τότε, όπως ημείς έκ ψυχής εύχόμεθα, είναι βέβαιος δ όλε

θρός του.
ΒΡΟΥΤ. Δυοϊν θάτερον, ή αυτός πρέπει νά καταπέσφ, ή ή ήμετέρα 

ισχύς. Πρδς τοΰτο πρέπει νά έμβάλωμεν είς τόν λαόν τήν πεποίθησιν ότι 
ανέκαθεν μισείται ύπ’ αύτοϋ’ ότι άν είχε τήν δόναμιν δ Μάρκιος θά τούς 

μετέβκλλεν είς κτήνη, θά έφιαττε τά στόματα τών συνηγόρων αύτών, 
θά κατέλυε τήν έλευθερίαν των, θεωρών αύτούς ώς προς τήν δύναμιν τοϋ 
σκέπτεσθαι καί ποάττειν, κατ’ ούδέν χρησιμωτέρους είς τόν κόσμον, παρ’ 
δσον είνε αί κάμηλοι έν τφ πολέμφ, αϊτινες τρέφονται μόνον ίνα φέρωσι 

φορτία, καί τάς οποίας καταμαστιγοϋσιν όταν καταβάλλωνται ύπδ τοΰ 

βάρους. .
ΣΙΚΙΝ. Ταΰτα λεγόμενα ώς λέγεις έν καταλλήλω στιγμή, καθ’ήν ή 

άκατάσχετος όβρις του θά προκαλέσ-ρ ’ τήν άγανάκτησιν τοΰ λαοΰ, —- 
§πεο θά συμβή άφεύκτως, εύθύς ώς ήθελε τδν έρεθίση τις, πράγμα τόσον 
ευκολον, οσον νά έπαφήσ-/) τις κύνα έναντίον προβάτων — ταΰτα λεγό
μενα εγκαίρως θά μεταβληθώσιν είς πυρ, οπερ θ’ άναφλέξν; τάς ώς φρύ

γανα εύφλέκτους ψυχάς τοΰ λαοΰ, δ δέ καπνός τής πυράς ταύτης θ’ άμαυ· 

ρώση αύτδν διά παντός. (Εισέρχεται ΑΓΓΕΛΟΣ).
. ΒΡΟΥΤ. Τί συμβαίνει ;
, ΑΓΓΕΑ. Καλεΐσθε είς τδ Καπιτώλιον. Γενικώς πιστεύεται ότι δΜάρ* 
κιος θά έκλεχθή ύπατος. Είδον κωφούς συνωθουμένους διά νά τδν ί'δωστν 
καί τυφλούς διά νά τδν άκούσωσι’ κατά τήν διάβκσίν του, αί μέν γραίαι 
μητέρες τώ έ'ρριπτον χειρίδας, αί δέ δέσποιναι καί αί κόραι ταινίας καί 
μκνδήλια* οί εύπατρίδαι προσεκύνουν αύτδν ύποκλινώς ώσπερ άγαλμα τοϋ

1 Shall teach the people. Κατα τόν Wright, άν ή γραφή τοΟ teach εινε ορθή ή φράσις 
φαίνεται διαχεκομμίνη. Ό MaJone ϊξηγεΤ: θά διδάξρ τόν λαόν τά πρό; τούς χυ6ερν>(τας «δ- 
το5 χαΟ,ριοντα. Ό Steevens Ερμηνεύει: 0ά μεταίάλν) τδν λαόν όπίρ τών σχεδίων ήμών. Ό 
Theobald ίντεχατώτησεν τό teach διά wo reach χαΐ ό Hamner διά ταδ touch.
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Διός, δ. δέ όχλος,άνέρριπτε· βροχηδόν τούς πίλους εις τον άέραε, καί έπευ- 
φήμει. βροντοδώς το,ιοϋτον θέαμα, ουδέποτε εΐδον. /

ι ΑΡΟΥΤ. Άγωμεν εΐς.το κάπιτώλιον* οίς παρατηρώμεν καί άκουωμεν 

τχ γινόμενα, καί άς όπλισθώμεν μέ θάρρος προς πάν τό συμβησόμενονς 
ΣΙΚΪΧ. ’Εμπρός. (Έςέρχονται)'

? ; :' ; ; ΣΚΙΙΧΙΙ Β' Ζ"

. ,. Ή αυτή πόλις. , λ7.

(ΚΑΠ1ΤΩΑΙΟΝ. Εισέρχονται δυο κλητήρες τοποδίτόΰντες προσκέφαλα).

Αζ ΚΑΗΤΗΡ, ’Γρήγορα, ’γρήγορα* σέ μιά στιγμή θά εινεεδώ. Πόσοι εϊνε 
οί υποψήφιοι ύπατοι ; ' ' -
-■ fe? ΚΑΗΤ. Τρεις λέγονται* άλλά γενικώς πιστευουσιν δτι θά έπιτύχρ 
δ Κοριολανός.

. ■ Α' ΚΑΗΤ. Εινε παλληκάρι, άλλά φοβερά υπερήφανος καί δέν άγαπ^ 
τον λαόν. ,
ί- Β' ΚΑΗΤ. Μά τον θεόν, υπήρξαν πολλο'ι μεγάλοι άνδρες οί οποίοι έκο- 
λάκευσαν τον λαόν χωρίς ποτέ νά τόν άγαπώ σι, πάλιν δέ ύπάρχουσι πολ
λοί τούς οποίους ήγάπησεν δ λαός χωρίς νά ήζευο-ρ διατί* ώστε άν άγαπφ 
χωρίς νά ήξεύργ διατί, μισεί επίσης χωρίς νά έχτ) σπουδαιότερου λόγον? 
"Οθεν άν δ Κοριολανός άδιαφορή περί τοϋ άν τον άγαπώσι ή τό μισοϋσι, 
σημαίνει δτί ένόησε καλώς τον χαρακτήρα τοϋ λαοϋ, καί ·5τί ή ίπποτική 
άδιαφορία του δεικνύει τούτο έίς αυτούς' φανερά. - ' -. ■ '

1 Α' ΚΑΗΤ. ’'Αν δέν έφρόντιζε διά την αγάπην ή τό μίσος τοϋ λαοϋ, θά 
έμενεν άδιάφορος άπέναντί αύτοϋ, καί δέν θά έζήτει ούτε νά-τον ώφέ- 

ληση, οοτε νά τόν βλάψη* άλλ’ ούτος επιζητεί τό μίσος τοΰ λαοϋ μέ τό
σον ζήλον, ώστε είνε δόσκολον εις αυτούς νά τφ άποδώσωσι τά ΐ’σα, και 
δέν παραλείπει τίποτε τό όποιον δύναται νά άποδείξή εις τόν λαόν δτι 

εινε άσπονδος εχθρός του. Τώρα, νά δεικνύη φανερά δτι επιδιώκει τό μί

σος καί την αντιπάθειαν τοϋ κόσμου, εινε τόσον κακόν, βσον εκείνο τό 

όποιον αυτός άποδοκιμάζει, ήτοι νά.τόν κολακεύσ-ρ διά νά προσελκύσνι 
τήν άγάπην του.

■ Βί ΚΑΗΤ. Άνέδείχθη εύεργέτης τής πατρίδος τρύ/ καί -αί. βαθμίδες τάς 
δπόίας,· άνέβη διά νά φθάστ) εις τό σημερινόν ύψος του, δέν ησαν τόσον 
δμαλαί όσον εις εκείνους οί όποιοι διά τό νά εινε εύλύγιστοι και περιποιη
τικοί εις τόν λαόν, καί νά προσκυνώσιν αυτόν ύποκλινώς, κατωρθωσαν, 
.χωρίς νά πράξωσιν άλλο τίποτε, νά άποκτήσωσι φήμην καί ύπόληψιν* τό

σον καταφανής εινε ή'άξία του, καί τόσον βαθέως έγκεχαραγμέναι εις τήν 
καρδίαν τοΰ λαοϋ αί πράξεις του, ώστε νά παρασιωπήσωσι και νά μη άνο·

,μολφγήσωσιν αύτάς, θά ήτο υβρις καί άγνωμοσυνη* &ν δε ι?[5ελον τάς πα
ραμορφώσει θά ήτο κακεντρέχεια, ήτις θά διεψευδέτο άφ’έαυτής, καί θά 

έπέσυρε κατάκρισιν καί άποδοκιμασίαν έκ μέρους πάντων δσοί ήθελον 

τούς ακούσει.
Α' ΣΥΓΚΑ. ”Λς μη γίνεται πλέον λόγος περί αύτοϋ* εινε άνήρ άξιότι- 

μος. "Ας άπομακρυθώμεν,. (ερχοντχι). Σαλπίσματα; Ραβδούχων προπορευομένων 
εισέρχονται ό ύπατος ΚΟΜ1Ν1ΟΣ, ό MENHN1OS, ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ, οί γερουσια- 
σταί, δ Σ1Κ1ΝΙΟΣ και ό ΒΡΟΓΓΟΣ. 01 γερουσιασταί καταλαμβάνονσι τάς θέσεις 

των' οί δήμαρχοι κάΟηνται παρ αύτοΐς.
, ΜΕΝΗΝ. θέμα τής νέας τκύτης συνελεύσεως ήμών, μετά την ήμετέ- 

ραν άπόφασιν περί τοϋ ζητήματος των Ούολουσκων καί τής μετακλήσεως 
τοϋ Τίτου Λαρκίου, εινε ή. άμο’.βη τών λαμπρών πράξεων τοϋ άνδρός εκεί
νου δστις.ηγωνίσθη τόσον ανδρείως υπέρ τής πατρίδες του. "Οθεν εύδοκή- 

σατε σεβαστοί καί αξιότιμοι συγκλητικοί,, νά ζητησητε παρά τοϋ νϋν ύπά* 
του και στρατηγού κατά, την τελευταίαν ημών επιτυχή εκστρατείαν,-ν’ 
αναφέρω υλίγα έκ των κατορθωμάτων τοϋ Γα’ί’ου Μαρκίού Κοριολανοϋ, 8ν 

συναντώμεν ενταύθα ινα μετά των ήμετέρων ευχαριστιών, άπονείμωμεν 

αύτφ καί τάς προσήκουσας τιμάς.
Α' ΣΥΓΚΑ. 'Ομίλησον Κομίνιε* καί «ατάδειξον δτι ή προθυμία ημών 

πρός άμοιβήν των ύπηρεσιών του, υπερβαίνει και τούς πόρους τοϋ>'κράτους? 
.(προς τούς δημάρχους). Έπίκαλούμεθα. τήν εύμενή ημών προσοχήν ώ άρχον
τες τοϋ λαοϋ, καί ειτα τήν φιλικήν υμών συνδρομήν παρά τφ δήμφ πρός 

έπικύρωσιν των ενταύθα ψηφισθησομένων. . .
. ΣΙΚΙΝ, Παριστάμεθα ενταύθα μέ τήν πρόθεσω ν’ άκούσωμεν εύμενώς 
τά' προτεινόμένα,. και εί'μεθα ολοψύχως διατεθειμένοι νά τιμήσωμεν καί 

νά προαγάγωμεν εκείνον, χάριν τοϋ όποιου συνήλθομεν.
ΒΡΟΥΤ. Ευτυχώς δέ θά Οεωρήσωμεν ήμ£ς αύτόύς διά τήν πράξιν ταυ- 

την, άν μέλλη τοϋ λοιποϋ ν’ άποδίδφ ε.ϊς. τόν λαόν πλειοτέραν τιμήν έκεί- 

νη; ήν μέχρι τουδε τφ απέδιδε, . . '
> ΜΕΝΙΙΧ. Αυτό εινε έκτος τοϋ προκειμένου* προτιμότερου νά μήώμί- 

λεις. θέλ,εις ν’άκούσης τόν Κομίνιον ; .
·> ΒΡΟΥΤ. Άσμενέστατα’ άλλ’ όμως ή συμβοϋλήμουήτοκαταλληλοπ 

τέρκ τής έπιπλήξεώς σου. .: ■
;. ΜΕΝΗΝ.Άγκά^ >.τόν λαόν σας,. άλλά μή ύπΟχρεώννις αυτόν νά αοιμ®· 

ται καί μκζί του. 'Ομίλησαν άξιότιμε Κομίνιε. (ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ έτοιμάζε- 
ται νά άπέλβη). . ?

: ’ Οχι, κάθισε εις ί^ήν θέσιν σου. , > . ■-■
Α' ΓΕΡΟΥΣ. Κάθισε Κοριολάνε. Μή έντρέπου ποτέ άκούων τάς εύγε-
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ΚΟΗΟΑ. Συγγνώμη, πατέρες* προετίμων νά ΐ'δω τάς πληγάςμου άνοι- 
γομένας πάλιν, παρά ν’ ακούω τίνι τρόπφ έ'λαβον αύτάς.

ΒΡΟΥΤ. ’Ελπίζω δτι δεν σέ άποδιώκουσιν εντεύθεν οί λόγοι μου.
ΚΟΡΙΟΛ. “Οχι, κύριε* καί όμως πολλάκις άντέστην εις πληγάς, Scptt- 

γον δέ πρό τών λόγων, Δέν έκολάκευσας, καί επομένως δέν με δυσηοέ- 

στησας* ώς πρός τον λαόν σου, άγαπώ αυτόν κατ’ αξίαν.
ΜΕΝΗΜ. Κάθισε σέ παρακαλώ.
ΚΟΡΙΟΛ. θά προετίμων νά ήλεαζόμην νωχέλώς εξαπλωμένος καθ’ ήν 

ώραν ή σάλπιγξ έσάλπιζε τό πρόσταγμα τής μάχης, παρά νά κάθημαι 

άργός ενταύθα, όπως άκουω υπέρ τό μέτρον έξωγκουμένας τάς άσημάν- 
του; πράξεις μου. (’Εξέρχεται).

ΜΕΝΗΝ. ΤΩ δήμαρχοι, πως δύναται νά κολακεύσγ τό σκυλολόγιόν σας 
—δπερ αριθμεί όνα χρηστόν άνδρα μεταξύ χιλίων—άνθρωπος δστις ώς βλέ
πετε προτιμά νά διακινδυνεύσω πάντα τά μέλη τοϋ σώματός ταυ χάριν τής 
•τιμής ούδέ το έν δέ των ώτων του χάριν τοϋ επαίνου ; Όμίλησον Κομίνιε.

ΚΟΜ1Ν. Δέν θά μοί έξαρκέση ή φωνή* τά κατορθώματα τοϋ Κοριολα- 
νοϋ δέον νά δνιλωθώσι διά φ<^νής ισχυρά:, λέγεται ότι πρώτιστη τών α

ρετών εϊνε ή ανδρεία, καί ότι περιποιεΐ μεγίστην τιμήν εις τόν έχοντά 

αυτήν. *Αν ούτως έχγ, 5 άνήρ, περί τοϋ οποίου ομιλώ εινε απαράμιλλος 
έν τώ κόσμφ. "Οτε δ Ταρκίνιος συνήθροισε στράτευμα όπως έπιτεθή κατά 

της Ρώμης, έπολέμησεν άνδρειότερον πάντων, καίτοι δεκαεξαετής* δ δέ 
τότε δικτάτωρ ημών, 0ν μετά παντός σεβασμοϋ άναφέρω, είδεν αυτόν μέ 

πρόσωπον ώς τό τών ’Αμαζόνων 1 νά διώκη πωγωνοφόρους άνδρας* υπερά
σπισε καταβληθέντα Ρωμαΐον, και έφόνευσε τρεις άντιπάλους ένώπιον τοϋ 
υπάτου* προσέβαλε τον 'Γαρκίνιον, καί τόν ηνάγκασε νά κλίνη το γόνυ* 

κατά την μάχην τής ημέρας εκείνης, οτε ήδύνατο είσέτι νά ύποκριθή την 

γυναίκα άπό τής σκηνές, 2 άπέδειξεν εαυτόν άνδρειότερον πάντων τών έν 
τώ πεδίφ πολεμιστών, καί προς αμοιβήν τών κατορθωμάτων του έστέφθη 
διά δουΐνου στεφάνου. Εϊσελθών ούτως, καίτοι άνήλικος, έν τη ανδρική ήλι- 

>ίί%, ηύξήθη ώς θάλασσα, προεκινδυνευσεν έκτοτε εις δέκα επτά μάχας, 

καθ’ &ς ύπερηκόντισε πάντας τούς συμπολεμιστές αύτοϋ, λαμβάνων cjiei 
τής, νίκης τόν στέφανον. Ώς προς την τελευταίκν ένώπιον καί εντός τών 
Κοριόλων μάχην, δέν δύναμαι νά έξυμ,νησω αυτόν κατ’ άξίαν* άνέστειλε 
.τούς φυγάδας, καί διά τοϋ, έξόχου πκραδείγματός του, ηνάγκασε καί τούς 
,άνάνδρους νά θεωρώσι τόν τρόμον παιγνίδιον. 'Όπως τά θαλάσσια φύκη 

προ της ποντοπορούσης νηός, ούτω πάντες ύπεχώρουν πρό αύτοϋ, καί 
έπιπτον πρό τής αιχμής τοϋ ξίφους του. Τό ξίφος του έφερε την σφραγίδα

1 “Ητοι άγίνίιον ίτι.
2 ’Επ', της έποχής τού Σα’ξπηρ τα γυνανχε’α πρόσωπα έν τφ θεάτριρ ίδιδάσχοντο δπρ 

νεανιών.

του θανάτου, καί κατέβαλλε παν ότι έπληττε* ή.το αίμχτόφυρτρς άπό κε
φαλής μέχρι ποδών, καί πάσαν αύτοϋ κίνησιν έπηκολούθει ό επιθανάτιος· 
ρόγχος, εϊσήλθε μόνος εις τάς θανατηφόρους πυλας τής πόλεως, καί έχάρα- 
ξεν έπ’ αύτών τήν σφραγίδα τής άναποφεύκτου ειμαρμένης, έξήλθε δέ άνευ- 

βοήθειας* παραλαβών είτα μικράν επικουρίαν έπέπεσεν ώς άπαίσιος πλα
νήτης έπί τών Κοριόλων 1 καί εις αυτόν οφείλεται το πάν* οτε δέ πάλιν 

ή κλαγγή τών όπλων έπληξε τά ώτκ του, τό έξεγερθέν φρόνημά του άνε- 
ζωπύρησε τό καταπεπονημένον σώμά του, ορμή πάλιν εις την μάχην 

«ίματόφυρτος προχωρεί θερίζων άδιακόπως ψυχάς 
πνευση μέχρις ού καί το πεδίον τής μάχης καί ή 

έξουσίαν ημών.
ΜΕΝΗΝ· Αξιόλογος άνήρ.
Α' ΓΕΡΟΥΣ. Είνε κατά πάντα άξιος τών τιμών 

ί καί 
:, ούδ’ έστάθη νά άνα- 
πόλις έπεσαν ύπό την

τάς οποίας τώ προο-’

ριζομεν.
KOMIN. Έλάκτισε τά λάφυρα ημών, καί πολύτιμα άντικείμενα έθεώ- 

ρησε κόνιν καί σκύβαλα* άγαπή δλιγώτερα παρ’ όσα καί αύτή ή γλισχρό- 
της ήθελε δώσει* άμοιβήν τών κατορθωμάτων του θεωρεί αύτά ταϋτα, 

καί χαίρει άναλίσκων τόν χρόνον εις αύτά.
ΜΕΝΗΝ. Είνε όντως εύγενης. "Ας καλέσωμεν αυτόν.

Α' ΓΕΡΟΥΣ. Καλέσατε τόν Κοριολανόν.

Α' ΘΕΡΑΠΩΝ. "Ερχεται. (Εισέρχεται ό ΚΟΡΪΟΛΑΝΟΣ).
ΜΕΝΗΡ. Ή γερουσία Κοριολανέ, ασμένως σέ έξέλεξεν ΰ'πατον.
ΚΟΡΙΟΑ. Ή ζωή καί αί ύπηρεσίαι μου εινε πάντοτε εί'ς την διάθε- 

σίν της.
ΜΕΝΗΝ. 'Υπολείπεται τώρα νά δμιλήσης εις τόν λαόν. 2
ΚΟΝΙΟΛ. ’Επιτρέψατε μοι σάς παρακαλώ νά παρίδω την συνήθειαν ταυ- 

την διότι δέν δύναμαι νά φορέσω μόνον τό ίμάτιον καί γυμνός ίστάμενος 
νά ικετεύω αύτούς, όπως χάριν τών τραυμάτων μου, μοί δώσωσι τάς ψή

φους των. 3

1 Συνεχώς ό Σα'ξπηρ ύπαινίττεται την δποτιΟεμένήν όλεΐρ’αν επιρροήν τών πλανητών ητις 
ϊπ,ιστεΰετο κατά τήν έποχην του (Wright).

2 Καί γαρ ίΟος ήν τοΤς μετιούσι την άρχήν παρακαλεΤν και δεξιοίοΟαι τοϋ; πολίτας ίν 
ΐματίιρ κατιόντας ε’ς την αγοράν άνευ χιτώνος, εϊτ* μάλλον ίκταπεινοδντας έαυτούς τφ σχί[- 
ματι προς την δε'ησιν, είτε δεκνύντας ο’ς ήσαν ώτειλαΐ προφανώς τά σύμβολα τ5)ς άνδρείας.

3 Τδ χωρίον τούτο άνέγνω ό Σαίξπηρ έν τ$ ύπό τού North γενομένη μεταφράσει τοδ Πλου
τάρχου. Δέν ύπηρχεν έν Ρώμη συνήθεια ε’ς τους ζητούντας άξίωμά τι νά έμφανίζωνται έν τ$ 
άγορϊ πενιχρά ένδεδυμένοι- τουναντίον έλεύκαινον τό ίμάτιον αύτών (toga) όπως καταστήσω- 
σιν αδτό λαμπράτερρν, έντεΟίεν ώνομάζοντο ύποψήφιοι. Ό Σαίξπηρ περιίπεσεν εις τήν 
πλάνην ταύτην εζ τοΟ άνωτέρω παρκτεδέντος χωρίου τού Πλουτάρχου καβ’ ο οί μετιόντες 
την άρχήν ένεφανίζοντο εις ,τήν αγοράν έν ΐματίφ άνευ χιτώνος.

Skeal έκ μεταφράσεων τού North βελ. 14.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΣΙΚΙΝ. Ό λαός πρέπει -m έχν; τό δικαίωμα τοϋ ψηφοφορεΐν* ούτε κατά 

κεραίαν δέχεται νά μεταβάλη τά παραδεδεγμένα έθιμ,α*
ΜΕΝΗΝ. Μη ερέθιζε· αύτούς· συμμορφώθητι σέ παρακαλώ πρδς τήν συ

νήθειαν καί δέξαι την προσφερομένην σοι τιμήν μετά τών άπαιτουμένων 
τύπων.

ΚΟΡΙΟΛ. Τοιοΰτον πρόσωπον ερυθριώ νά ύποκριθώ’ θά ήτο δέ καλόν νά 
στερηθή δ λαός τοιούτου θεάματος.

BPOVT. ’Ακούεις τούτο ; ■
ΚΟΡΙΟΛ. Νά μεγαλαυχώ διηγούμενος αύτοΐς τίνι τρόπώ έπραξα τοΰτο·· 

η εκείνο καί νά δεικνύω άνωδύνους ούλάς, άς ώφέιλον νά κρύπτω, ώσανεί 
εϊχον λάβει αύτάς μόνον χάριν της ψήφου των! 5

ΜΕΝΗΝ. Μη έπίμενε είς τοΰτο’ πκρακαλοΰμεν τούς δημάρχους ν’άναγ- 
γείλωσιν είς τδν λαόν το βούλευμα ημών* εύχόμεθα τφ εύγενεΐ ημών 
ύπάτω τιμήν και χαράν.

ΣΥΓΚΛΗΤ. Τιμή καί χαρά τίρ Κορίολανφ. (Σαλπίσματα* ’Εξέρχονται πάν- 
τες-έκτδς τού Σικινίου.

. ΒΡΟΙξΤ. Βλέπεις πώς προτίθεται νά μεταχειρισθή τδν λαόν.;
ΣΙΚΙΝ. EiOs νά νοήσωσι τήν διάνοιάν του. Θά ύποβάλή τήν αί'τήσίν' 

του μέ τρόπον δεικνύοντα περιφρόνησιν πρδς δ.τι εκείνοι δφείλουσι νά τφ 
άπονείμωσι.

ΒΡΟΥΤ. Έλθέ· θά άναγγείλωμεν αύτοΐς περί των εδώ συμβάντων γνω
ρίζω ότι μας περιμένοϋσιν έν τή άγορ^. (’Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗΓ
■ Ή αυτή πόλις. Άγορί .

(Εισέρχονται επτά ή οκτώ πολϊται).

Α’ ΠΟΑΙΤΗΣ. Καθαρά, καθαρά, άν ζητήση τάς ψήφους μας, δεν δυνά- 
μεθα νά τάς άρνηθώμεν.

Β' ΠΟΑΙΤ. Δυνάμεθα άν θέλομεν.
ΠΟΑΙΤ. ’Έχομεν βεβαίως την δύναμιν νά τδ πράξωμεν, άλλ’ αυτή έίνε 

δύναμις την όποιαν δεν έχομεν τήν δύναμιν νά μεταχειρισθώμεν’ διότι άν . 
μας δείξη τα τραύματά του καί διηγηθή τά ανδραγαθήματά του, αυτά 
τά τραύματα θά παρκλάβωσι τάς. ήμετ.έρας γλώσσας ώς συνηγόρους, αύ- 
τών’ ώστε άν μ£ς άναφέρη τάς γενναίας του πράξεις, πρέπει καί ημείς νά 
τω άποκριθώμεν, ότι μέ τήν αυτήν γενναιότητα τάς άναγνωρίζομεν. 'Η 
άχαριστία είνε τέρας καί το πλήθος θά μετεβάλλετο εις τέρας άν έδει- 
κνύετο άχάριστον, ημείς δέ, ώς μέλη του λαοΰ, θά έγενόμεθα, τερα
τώδη μέλη.

ι
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I. Β' ΠΟΑίΤ. Καί ολίγον χρειάζεται διά νά θεωρηθώμεν τοιοΟτοι, διότι 
όταν άλλοτεέπχνέστημεν ένεκα τ.οϋ σίτου, δεν έδυσκολεύθη νάμας δνο- 

μάσγ) πολυκέφκλον όχλον. ......
Γ' ΙΙΟΑίΤ. ΙΙολλοί μας άπέδοσαν τδ όνομα τοϋτο· όχι διότι έχομεν 

άλλοι μέν καστανόχρους, άλλοι μαύρας, άλλοι ξανθάς καί άλλοι φαλα- 

■ κόάς κεφκλάς^ αλλά διότι τά πνεύματά μας ε?νε ποικιλοτρόπως χρωματι-
f σμένα’και‘άληθώς φρονώ δ τι άν τά πνεύματά μας έπρόζειτο νά έξέλθω-

σιν έξ ενός καί τοΰ αύτοΰ κρανίου, θά επέτων προς άνατολάς, πρδς δυ- 

! σμάς, προς άρκτον καί. πρδς μεσημβρίαν, καί είς έν μόνον θά σύνεφώνουν
αμέσως, ήτοι νά διασπαρώσιν εις τά τέσσαρα σημεία τοΰ δρίζοντος.

Β' ΠΟΑΓΓ. Αύτδ φρονείς; καί ποιον δρόμον νομίζεις δτι ή'θελε τραπή 

τδ ίδικόν μου πνεύμα ;
Γ' ΠΟΑΙΤ. Μά τδ ναί, το ίδικόν σου, δεν θά έπέτα τόσον εύκόλως όσον 

άλλου τινός’ είνε δυνατά καρφωμένο είς ένα χονδροκέφαλο, άλλ’ άν ήτο 

ελεύθερον ή'θελε βεβαίως διευθυνθή προς μεσημβρίαν. *

> Β' ΠΟΑ. Διατί πρδς τδ μέρος τοϋτο ;
Γ' ΠΟΑ. Διά νά χαθή εντός τής δμίχλης. ’Εκεί δέ τά μέν τρία τέταρτα 

θά έξητμίζοντο εντός σαπρών άναθυμιάσεων, τδ δέ τέταρτον, άπδ ευσυνει
δησίαν, θά έπέστρεφε διά νά σέ βοηθήση νά εύρ-ρς σύζυγον.

Β'ΠΟΑ.. Συ άγαπ^ς πάντοτε νά άστε'ίζεσαι, άλλ’έστω.
Γ' ΠΟΑ. ’Έχετε όλοι σταθεράν άπόφασιν, νά τοΰ δώσετε τάς ψήφους 

σας;’Αλλά αύτδ δέν. έχει. σημασίαν, διότι άποφασίζει ή πλειονοψηφία." 
Έγώ λέγω ότι άξκότερος άνθρωπος άπ’αύτδν δεν θά ύπήρχε, εάν ήτο ευ

νοϊκός προς τον λαόν. (Εισέρχεται ό ΚΟΡΙΟΔΑΝΟΣ ταπεινήν φερων περιβολήν, 
μετά τοΰ ΜΕΝΗΝ1ΟΓ). Τδού έρχεται καί μάλιστα μέ ταπεινόν ένδυμα. 

Παρατηρήσατε τδ ήθος του. Δέν’πρέπει ,νά εί'μεθα όλοι μαζί, άλλα νά 
τδν πλησιάσωμεν άνά εις, άνά δύο, άνά τρεϊς. Θά παρακαλέση ένα έκα- 

. στον κατ’ ιδίαν, καί. ούτω έκαστος εξ ημών θά έχν] τήν τιμήν νά τφ 
δώση τήν ψήφόν του διά ζώσης φωνής. Λοιπόν άκολουθήσατέ μέ, θά 

σάς δέίξω^τίνττρόπφ-θά τδν πλησιάσητε. -
ΠΑΝΤΕΣ. Πολύ καλά, πολύ καλά.· (’Εξέρχονται) ■ '■ ' ” '
ΜΕΝΗΝ. Δέν έχεις δίκαιον’ δέν ήξεύρεις ότι τδ έπραξαν και οί μέγι

στοι άνδρες.;
< ΚΟΡΙΟΛ. Τί πρέπει νά εΐπω; «Σέ παρακαλώ, κύριε —Άναθεματο ? Δέν 
’μπορώ νά δώσω τοιαύτην διέύθυνσινείς τήν γλώσσαν μου. «Παρατηρήσατε , 
κύριοι τά τραύματά μου! Τά έλαβον είς. τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος, δ.τε ; 
τινές έκ των αδελφών, σας έφευγον βρυχόμενοι προ τοΰ κρότου τών ιδίων 

ήμών τυμπάνων». ' ' ' '
ΜΕΝΗΝ. Πρδς θεοϋ! Μή δμιλήσγς περί τούτου· πρέπει νάπαρακαλέ-. 

σγς αυτούς νά σε εχωσι κατά νοΰν.
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KOPI0\. Νάμε έχωσι κατά νουν! Δεν τούς κρεμάς! θά προετίμων 
νά με έλησμόνουν όπως λησμονοϋσι και τάς άρετάς έκείνας &ς έπί μκταίω 
διδάσκουσιν αυτούς οί ιερείς.1

ΜΕΝΗΝ. θά κατκστρέψφς τό πάν’ σέ άφίνω. Όμίλησον, σέ παρακαλώ, 
εις κύτους μέ καλόν τρόπον.

ΚΟΡΙΟΛ. Είπε αύτοΐς νά πλύνωσι τό ποόσωπον καί νά καθαρίσωσι τούς 
όδόν τος (Εισέρχονται πάλιν δυο πολΐται). Ιδού ζευγάρι (Εισέρχεται καί τρίτος πο

λίτης). Γνωρίζετε τόν λόγον διά τόν όποιον είμαι εδώ.
1' ΠΟΔ. Ναί, κύριε. Είπε, τί σέ πκρεκίνησεν εις τοϋτο ;
ΚΟΡΙΟΛ. Ή άξια μου.
Β' ΠΟΑ. Ή άξια σου !

ΚΟΡΙΟΛ. Β εβκίως, όχι ή επιθυμία μου.
Γ' ΜΟΛ. Πώς! όχι ή επιθυμία σου !
ΚΟΡΙΟΛ. "Οχι, κύριε, ουδέποτε,έπεθύμησα νά ενοχλήσω τόν πτωχόν 

επαιτών παρ’αύτοϋ.
Α' ΠΟΛ. Πρέπει νά μάθγς δ,τι άν σοί παραχωρήσωμέν τι, πραττομεν 

αυτό μέ την ελπίδα νά κερδήσωμεν κάτι τι παρά σοϋ.
ΚΟΡΙΟΛ. Λοιπόν, ειπέκ παρακαλώ, τίνα τιμήν άπαίτεϊτε άντί τής ύπα- 

τείας μου ;
Ά ΠΟΑ. Ή τιμή εινε νά ζητήσγς αύτήν μέ γλυκύν τρόπον.

ΚΟΡΙΟΛ. Με γλυκύν τρόπον, φίλε' δόσε μοι αύτήν παρακαλώ' τραύ
ματα έχώ νά σάς δείξω κατ’ιδίαν. Δός μοι την καλήν ψηφόν σου, φίλε; 
Τί λέγεις ;

Β' ΠΟΔΙ'Γ. Θά λαβής αύτήν αξιότιμε άνερ.
ΚΟΡΙΟ Α. Συμφωνία τετελεσμένη. Έχω ήδη έπαιτήσει δύο εύγενεΐς 

ψήφους έν δλφ, "Εχω τήν ελεημοσύνην σας· χαίρετε.
Γ' ΠΟΔΙ’Γ. Αλλά τοϋτο εινε κάπως παράξενο.
Bf ΠΟΛ1Τ. *Αν έπρόκειτο νά ψηφίσωμεν πάλιν.. . άς είνε. (’Εξέρχονται 

οί τρεις πολΐται. Εισέρχονται δύο ετεροι).

ΚΟΡΙΟΛ. Σας παρακαλώ,άν συμβιβάζεται πρός τάς άρχάς σας,? νά γίνω 
ύπατος, βλέπετε δτι φορώ τό είθισμένον ένδυμα.

( Like the virtues which our divine lose by them. *Av ή γραφή αότη λέγει ό Wright 
εινε δρθή, ή άκόλοοθος έρμηνεία το3 Theobald δέον νά θεωρηβη ώ; πιστή. «’Επιβυμώ ναμί 
λησμονήσωσι, όπως λησμονοΟσι καί τα ηθικά ΙκεΓνα παραγγέλματα, τά όποια διδάσκουσιν 
ε’ς αύτονς οί ϊερεΐς, και άπολλΟσι ούτως ε’πείν ταϋτα ώς μηδόλως έφαρμοζύμενα. Τό χωρίον 
τοίτο λέγει ό προμνημονευτείς έκδοτης τοΟ «Κορ.ολανοΰ» έθεωρήθη έφθαρμένον, και πολλά! 
έπ’αύτοΟ προυτάθησαν διορθώσεις πλήν πάσαι κατά τό μάλλον καί ήττον άμφισδητήσιμαι ώς 
και τό πρωτότυπον.

2 If it may stand with lhe tune of your voices that Imay be consul, Ihave here lhe cus
tomary gown. *Av άρμόζη πρός τόν ήχον τής φωνής σας νά γίνω ύπατος κτλ. Ό Κορωλά- 
νος παίζει μέ τήν λέξιν voice ήτις σημαίνει, φωνήν καί ψήφον. ’Επειδή δέ τό λογοπαίγνιου 
δέν μεταφράζεται έλληνιστί, μετεφρίσκμΐν κατ’ έννοιαν τό χωρίον τούτο.

ΚΟΡΓΟΛΑΝΟΧ 591.
Ά' ΠΟΛΙΤ. Είσαι καί δέν είσαι ευεργέτης τής πατρίδός» . Ί , 

ΚΟΡΙΟΛ. Τί σημαίνει τό αίνιγμα τοϋτο ;
Δ' ΠΟΛΙΤ. 'Υπήρξες μέν μάστιξ εις τούς έχθρούς της, άλλα και ράβδος 

«ϊς τούς φίλους της' νά .είπγ κανείς τήν αλήθειαν, δέν ήγάπησαςτόν λαόν*
ΚΟΡΙΟΛ. Διά τοϋτο ί'σα ί'σα έ'πρεπ’ε ν’ άποδώσγς μεγαλειτέραν άξίαν 

εις τήν αρετήν μου, διότι ή αγάπη μου δέν ήτο κοινή' άλλα θά κολα
κεύσω φίλε’, τον συνάδελφόν μου λαόν, ϊνα τυχω παρ’ αύτοϋ καλέιτερας 
ύπολήψεως· τοϋτο θεωρεί αύτός ευγένειαν. ’Επειδή δέ έν τγ σοφί$ του 
•προτιμά τούς χαιρετισμούς άπό τά ειλικρινή αισθήματα, θά ασκηθώ εις 
τάς ψευδείς υποκλίσεις, και θά χαιρετίζω αυτόν ύτοκριτικώταΤα* ήτοι1 
θά μιμηθώ τάς άγυρτείας δημαγωγΟϋ τίνος, καί θά κάμω δαψιλή αύτών 

χρήσιν πρός πάντα έπιθύμοϋντα. "Οθεν, εκλέξατε με ύπατον σάς πα

ρακαλώ.
Ε' ίΙΟΛΙΤ. Έλπίζομεν νά σέ έ'χωμεν φίλον, καί επομένως σοί δίδομεγ- 

τάς ψήφους μας έξ όλης ψυχής.
Δ' ΠΟΛΙΤ. ’Έλαβες πολλά τραύματα μαχόμενος υπέρ τής πατριδος.
ΚΟΡΙΟΛ. Δέν Οά επιβεβαιώσω παν δ,τι περί τούτου γνωρίζετε έπιδει- 

κνύων αύτά. ’Εκτιμώ πολύ τάς ψήφους σας και δέν θέλω νά σάς ενοχλήσω 

πλειότερον. (Άμφότεροι οί πολΐται)·
Είθε οί θεοί νά σοί δωσωσι πάσαν ευτυχίαν. Έξ όλης ψυχής. (Εξέρχονται^
ΚΟΡΙΟΛ. ΤΩ γλυκύταται ψήφοι ! 1 Προτιμότερου ν’άποθάνη τις, προτι- 

μότερον νά λιμοκτονηθή, παρά νά έκλιπαρή τήν αντιμισθίαν ήν δίκαιοϋ- 
ται νά λάβ-ρ. Διατί νά ίσταμαι ενταύθα μέ τήν λυκοστολήν ταύτην, καί 
νά εκλιπαρώ τόν ένα καί τόν άλλον,’2 δπως μοί δώσγι τήν άχρηστον ψήφόν 

του; Τό έθος μοί επιτάσσει νά τό πράξω, άλλ’ εάν εις πάν πράγμα συνεμορ- 
φούμεθα πρός τήν συνήθειαν, ή κόνις τών άρχαίων χρόνων ουδέποτε ήθελε 
άποσαρωθή, και κολοσσιαία πλάνη θά έσωρεύετο τόσον ύψηλά, ώστε ή 
άλήθεια νά μή δυναται νά τήν ύπερπηδήσγ. "Οθεν, άντί νά φαίνωμαι τό
σον μωρός, προτιμώ νά παραχωρήσω τό υψηλό; αξίωμα και τήν τιμήν 
εις εκείνον δστις δέχεται νά μετέλθγι τοιοΰτον τρόπον. Άλλ’ είμαι έν τώ 

μέσω τής δδοϋ' το ήμισυ τής άηδίας ύπέστήν ήδη, άς ύποστώ καί τό 

ετερον ήμισυ. (Εισέρχονται τρεις πολΐται).
Ιδού και άλλαι ψήφοι. Τάς ψήφους σας' χάριν αυτών έπολέμησα, χά

ριν 'αυτών ήγρύπνησα, χάριν τών ψήφων σας έ'λαβον περισσότερα άπό δύο 
δωδεκάδας τραυμάτων. Παρέστην εϊς δέκα οκτώ μάχας' χάριν τών ψή
φων σας έ'πραζά πολλά έ’ργα, κατά τό μάλλον καί ήττον ένδοξα. Δότε 

μοι τάς. ψήφους σας' θέλω πράγματι νά γίνω ύπατος.

1 Most sweet voices. Κα'ι ΙνταΟθα έπαναλαμίάνεται τό λογοπαίγνιον. Γλυκύταται φω- 

V α I και Ψήφοι.
2 Τυ beg Hob and Dick ονόματα γνωστών γελωτοποιών ίν’Αγγλία (Wright).
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ΠΟΛΙΤ, Αί πράξεις του είναι γενναΐαι, καί ούδ'είς· τίμιος άνήρ δύνα- 
ται νά τώ άρνηθή την ψήφον του.

Ζ' ΠΟΛΙΤ. *Ας γίνη λοιπόν ύπατος· είθε οί θεοί νά τοΰ χαρίσωσι πά
σαν εύτυχίαν, καί νά τόν κάμωσι φίλον τοΰ λαοϋ! ί

ΠΑΧΙΈΣ. Γένοιτο, γένοιτο! Οί θεοί νά σέ φυλάττωσι γενναίε ύπατε! 
(Εξέρχεται). ·

ΚΟΡΙΟΑ. ’Άξιαι ψήφοι! (Είσέρχ εται πάλιν ό ΜΕΝΗΝΙΟΣ μετά τού ΒΡΟΥ
ΤΟΥ και ΣΙΚ1ΝΙΟΓ.

MENHN, Έξεπλήοω σας τούς ώρισμένους τύπους, καί οί δήμαρχοι σοί χο- 
οηγοΰσι τάς ψήφους τοϋ λαοϋ· απομένει τώρα νά έμφανισθής ενώπιον της. 
γερουσίας μετά των παρασήμων τοϋ αξιώματος σου.

ΣΙΚΙΝ. ,Έξετέλεσας τά είθισμένα έκλιπαρήσας τάς ψήφους τοΰ λαοϋ·' δ 
δέ λαός σέ εγκρίνει, καί συγκαλεΐται αμέσως προς έπικύρωσιν της εκλο
γής σου.

ΚΟΡΙΟΑ. Ποϋ ; εις την γερουσίαν ; -
ΣΙΚΙΝ. ’Εκεί, Κοριολανέ. .
ΚΟΡΙΟΑ. Δύναμαι ν’αλλάξω τά φορέματα ταΰτα ;

.· ΣΙΚΙΝ. Δύνασαι, φίλε. .
ΚΟΡΙΟΑ. Θά το πράςω ευθύς, καί άφοΰ αναγνωρίσω έμζυτόν, θά μ.ε- 

φαβώ εις την σύγκλητον.
ΜΕΝΗΝ. Σέ συνοδεύω. ’'Ερχεσαι;
ΒΡΟΥΤ. Περιμένομεν εδώ τόν λαόν.
ΣΙΚΙΝ. Χαίρεται. (εξέρχεται ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ μετά τοΰ ΜΕΝΗΝΙΟΓ)· Έχε*, 

ήδη την ύπατείαν, καί έκ τοΰ βλέμζτόςτου κρίνω ότι η καρδία του;είν6 
συγκεκινημένη ύπο χαράς.

ΒΡΟΥΤ. Μέ φρόνημα ύπερήφανον έ'φερε την ταπεινήν περιβολήν του. θά 
απόλυσής τον λαόν ; (εισέρχονται πάλιν οΐ πολίται).

ΣΙΚΙΝ. Έ λοιπόν, φίλοι μου ! αύτόν τον άνθρωπον έξελέξατε ;
A' ΙΙΟΑΓΓ. ’Έχει τάς ψήφους μας.
ΒΡΟΥΤ. Δΐόμεθα των θεών νά καταστή άξιος τής αγάπης σας. ι
Β' ΠΟΛΙΤ. ’Αμήν", άλλά κατά την ταπεινήν μου γνώμην, μάς έπεριγέ- 

λασεν ένφ έζήτει τάς ψήφους μας.
. Γ' ΠΟΛΙΤ. Χωρίς άλλο μάς έχλεύασε καθζρά καθαρά.

Α' ΠΟΛΙΤ. 'Όχι δά, αυτός εινε δ τρόπος τής ομιλίας του, δέν μάς 
έχλεύασε.

Β' ΠΟΛΙΤ. "Ολοι, εκτός σοϋ λέγουν ότι μάς μετεχειρίσθη ύβριστικώς* 
ώφειλε νά μάς δείξη τά δείγματα της αρετής του, τά τραύματα τά όποια 
έ'λαβεν ύπέο τής πατρίδος του.

ΣΙΚΙΝ. Πώς, τό έ'καμε, είμαι βέβαιος.
ΙΙΟΛϊΤ. ’Όχι, ό'χι, δέν τά είδε κανείς.

; ''Γ' ΠΟΛΙΤ. Είπεν δτι έ'χει τραύμ-ατα τά όποια ήδυνατο νάδείξ·/) κατ’ 
ίδιαν έ'πειτα έσεισεν ούτω περιφρονητικώς τόν πίλον καί είπέ: «θέλω νά .. 
.γίνω νά ύπατος* παλαιά συνήθεια δεν μοι-επιτρεπει τούτο άλλως η δία 
των ψήφων σας' δθεν δότε μοι τάς ψήφους σας». Άφοΰ δέ συγκατετέθη- 
μεν. «Σάς ευχαριστώ είπε, σάς εύχαριστώ διά τάς ψήφους σας, τάς γλυκύ
τατα; ψήφοβς.σας* τώρκ δτε μοί έδώκατε τάς ψήφους σας,·δέν έ'χω πλέον 
τι νά κάμω μαζί σας. Δέν ήτο τούτο χλεύη ς

ΣΙΚΙΝ. Διατί έτυρλώθητε εις τοιοΰτον βαθμόν ώστε νά μή παρατηρή- 
μητε τήν χλεύην παύσην, ή άν παρετηρησατε αυτήν, διατί εί'χετε την νη
πιώδη αγαθότητα νά τώ δώσητδ τάς ψήφους σας;

ΒΡΟΥΤ· Δέν ήδύναΟθε νά τώ είπητε δ'πως σάς έδιδάξαμεν οτι, δτε ήτον 
άνευ ισχύος, καί μικρός έ'τι υπηρέτης τοΰ κράτους, ήτον εχθρός σας, ώμί- 
λει πάντοτε κατά των ελευθεριών καί δικαιωμάτων τοΰ λαοϋ έν τη πο
λιτεία,, τώρα επομένως δτε θα άνέλθη εις αξίωμα καί δύναμιν έν τώ κρα
τεί, εάν μέλλη κακοβούλως νά διαμένη άδιάλλακτος εχθρός τοΰ λαοϋ, αί 
ψήφοι σας. θά άπέβζινον εις όλεθρόν σας;·’Έπρεπε νά τώ εί'πητε οτι, όπως 
τά άξιόλογα κατορθώματα του καθίστων αύτόν κατά πάντα άξιου τοΰ α
ξιώματος δτερ έζήτει, ούτω;. ήρμοζεν εις τον εύγενή χαρακτήρά του νά 
συλλογίζεται περί υμών χάριν των ψήφων σας, καί νά μεταβάλη εις άγά- 
πην την προς ύμάς κακίαν του, γενόμενος ευμενής πρός υμάς αρχών.

ΣΙΚΙΝ. ’Άν ώ; σάς είχομεν συμβουλεύσει ώμιλεΐται πρός αύτόν,
^δοκιμάζετε την διάνοιαν καί τάς διαθέσεις του, θά άπεσπάτε δέ παρ’ αύ- 
τοΰ ή ευμενείς υποσχέσεις, άς βραδύτερον άναλόγως τών περιστάσεων, 
?ή.θέλετε υποχρεώσει αύτόν νά έκπληρώση, ή άλλως ήθελετε εξεγείρει την 
δύστροπου αύτοΰ φύσιν, ητις δέν άνέχεται ευκόλως νά ύποβάλληται εις 
.ορούς δυναμένους νά περιορίσωσιν αυτόν' έξεγείροντες δ’ ούτω την οργήν 
ιαύτοΰ, ήθέλετε επωφεληθή τόν θυμόν του, ΐνα μοί τόν έκλέξητε.

ΒΡΟΥΤ. Δέν παρετηρησατε δτι μετ’ άπροκαλύπτου περιφρονήσεως έζή- 
, τει τάς ψήφους σας, όταν έτι είχε χρείαν τής εύνοιας σας ; καί δέν φρο
νείτε δτι θά σάς μηδένιση διά τής καταφρονήσεώς του, δταν θά έ'χη τήν 
•δύναμιν νά σάς συντρίψη ; Εΐ'θε λοιπόν άψυχα σώματα, άνευ καρδίας, ή 
..διά τοϋτο μόνον εί'χετε γλώσσας, ώστε νά κοαυγάζητε εναντίον τών 
ύπαγορεύσεων τοΰ όρθοΰ λόγου ;

' ΣΙΚΙΝ. Σείς- οί άρνηθέντες ήδη εις άλλους αίτοΰντας, παρέχετε τώρκ 
πάς περιζήτητους ψήφους σας είς έκεϊνον οστις,' όχι μόνον δέν ζητεί-· αύ- 
τάς, άλλά καί σάς χλευάζει. ..... ’

Γ' ΠΟΛΙΤ. Δέν έπεκυρώθη άκόμη ή έκλογή, δυνάμεθα νά άρνηθώμεν. 
Β' ΠΟΛΙΤ. Θά άρνηθώμεν έ'χώ άλλα πεντακόσια στόματα τά όποια 

Οά εί'πωσι τό αυτό.
Α'ΠΟΛΙΤ. Καί εγώ χίλια, καί τού; φίλους, των είς επιμετράν» -

θά

,Λ

V
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ΒΡΟΥΤ. *Υ«αγε αμέσως νά γνωστοποίησές εις τούς φίλους τούτουςδτι 
•έξέλεξαν ύπατον, δστις θά στερήσν) κύτους των ελευθεριών των, άτι θά 
τούς μεταχειρισθ-ρ ως κυνας τούς οποίους τυπτομεν οσάκις ύλακτώσι, καί 

,δμως τούς έχομεν Six νά ύλακτώσι.
ΣΙΚΙΝ. *Ας συνέλθωσι πάντες, και μετά ώριμον σκέψιν άς άκυρώσωσί 

,τήν άνόητον ταύτην έκλογήν. Παραστήσατε αύτ.οΐς την άλαζονείαν και 

τό προς υμάς παλαιόν του μίσος· μή λησμονήσητε την περιφρόνησιν μεθ’ 
,ής έφερε τοΰ Ικέτου τό ένδυμα, και τίνι τρόπιρ σας έχλευχζε ζητών τάς 

■ ψήφους σας* άλ,λ’δμως ή προς αύτόν άγάπη σας, διά την άνάμνησιν των 
έκδουλεύσεών του, έπεσκότισε την άντίληψιν τής ένεστώσης συμπεριφοράς 

του ητις ήτο πλήρης έμπαιγμοΰ καί αύθαδείας, οποίαν ύπηγόρευσε τό πρός 
. ύμάς άρχαϊον μισός του.

ΒΡΟΥΤ. Έφ’ ημών των δημάρχων έπερρίψατε το σφάλμα λέγοντες δτι 
έμοχθήσαμεν προς ούδέν πρόσκομμα ύποχωρήσαντες, όπως σάς άναγκά- 

σωμεν νά τον έκλέξητε.
ΣΙ KI X. Είπατε, οτι έξελέξατε αυτόν, υπακουοντες μάλλον εις ημάς, ή 

έξ άληθοϋς εύνοιας προς αύτόν1, και δτι ή διάνοια σας, ύπείκουσα μάλλον 

■ εις την άνάγκην ή εις το πρέπον, σάς παρεκίνησα νά τον έκλέξητε παρά 
την θέλησίν σας. Έπιρρίψατε το σφάλμα έφ’ ήμών.

ΒΡΟΥΤ. Ναι, μη φεισθήτε ημών. Είπατε οτι παρεστήσαμ,εν εις υμάς 
τάς πολυχρονίους ύπηρεσίας άς άπο νεαράς έττ ηλικίας προσήνεγκε τή πα- 
τρίδι, την ύψηλήν αύτοΰ καταγωγήν, έλκοντος το γένος έκ τοΰ εύγενοΰς 

οίκου τών Μαρκίων, έξ ού κατήγετο καί δ *Αγκος Μάρκιος δ υιός της Θυγα- 
τρός τού Νομά, δ μετά Τυλλον Όστίλιον ,βασιλεύσας έν Ρώμη· δτι έκ 

τοϋ αύτοΰ οΐ'κου κατήγοντο δ Πόπλιος καί δ Κόϊντος, οι Si’ υδραγωγείων 
■ κκταγογόντες ενταύθα τό κάλλιστον ημών ύδωρ, καί δτι δ Κηνσωρΐνος, 
δστις έλαβε την επωνυμίαν ταύτην, επειδή δίς έξελέχθη ύπό τοϋ δήμου 

, τιμητής, ήτο πρόγονος αύτοΰ. 1

ΣΙΚΙΝ. Είπατε δτι άνδρα τόσον υψηλής καταγωγής, άξιον προσέτι 
ένεκα τών κατορθωμάτων του τοϋ άνωτάτου άξιώματος, έσυστήσαμεν εις 

υμάς, άλλ’δτι συγκρίναντες την παρούσαν αύτοΰ προς την παρελθοΰσαν 
διαγωγήν, έπείσθητε δτι ήτο αδιάλλακτος εχθρός σας, καί επομένως ανα

καλείται την έσπευσμένην εκλογήν σας.
ΒΡΟΥΤ. Είπατε, δτι ούδέποτε θά τό έπράττετε άν μη παρεκινεϊσθε ύφ’ 

ημών —εις τοΰτο ιδίως επιμένετε. —Τώρα δέ άφοϋ πάντες οί δμόφρονές 
σας συναθροισθώσι, πορεύεσθε εις τό Καπιτώλιον.

t *0 Μαρχ'ων όϊχος Ι« Ρώμη τών κατριχ'ων πολλούς παρέσχεν :?νδ<Ι5ονς Svipif, &ν χαι 
‘Νίρκιος ήν “Αγχος ό Νοομα θνγατρ'.ύοϋς και μετά Τύλλον Όστίλιον βασιλεύς γενόμενος. 
ίΜάρχιοι δ’ησαν καί Πόπλιος καί Κίίντος οί κλειστόν, ό5ι»ρ καί κάλλιστον Ιν Ρώμη χχτζ- 
•γαγΰνϊες,,καΐ Κηνσωρίγος, όν δίς άχίύειξε τιμητήν Ροιμαίων δήμος. Ηλί Γ< Μαρ· βελ. 418.

ΠΟΑΙ’Γ. Ναί, ναι σχεδόν όλοι μετανοούσι διά τήν εκλογήντων. 

(Έξίρχοντσι).
ΒΡΟΥΤ. Άφες αύτούς.-νά ποοβώσι* προτιμότερου νά ύποστώμεν τον κίν

δυνον τής στάσεως ταύτης, ή νά περιμένωμεν άλλην άναμφιβόλως μεγα-' 
λειτέραν. Άν ή άρνησίς των αύτη έγείρη τήν όργήν του, δπερ πιθανόν 
ένεκα τοϋ εύερεθίστο.υ χαρακτήρός του, πρέπει νά έπωφεληθώμεν τήν. εύ-', 

καιοίκν, καί νά έκμεταλλευθώμεν τον θυμόν του.
ΣΙΚΙΝ. Άγωμεν εις τό Καπιτώλιον.· θά φθάσωμεν εκεί πρό τοϋ πλή

θους· τό δέ κίνημα τοΰτο, παρασκευασθέν ύρ’ ημών, ενώ λαός εις αυτό μό
νον έν μέρει ενέχεται, θά φανίς ώς προερχόμενον άμέσως έξ αύτοΰ.. 

(’Εξέρχονται).

ΠΡΛΞΙΧ ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ Λ'
•Ρώμη. "Εν τινι όδφ.

Σάλπ'σμβτα. ’Εμφανίζονται ό ΚΟΡΙΟΔΑΝΟΣ καί ό ΜΕΝΗΝΙΟΣ μετά τών εύγενών, 
τον Κ0Μ1Ν10Γ, τοΰ Τ1Τ0Γ ΛΑΡΚ10Γ καί άλλων συγκλητικών.

ΚΟΡΙΟΑ. Εγείρει πάλιν κεφαλήν δ Άμφίδιος ;
ΛΑΡΚ. Ναι στρατηγέ, και τούτου ένεκα έσπεύσαμεν νά διευθετήσωμεν 

τά καθ’ ήμάς δσω τό δυνατόν ταχύτερου.
ΚΟΡΙΟΑ. "Ωστε οί Ούολοϋσκοι είνε καί πάλιν έτοιμοι νά έπιτ&θώσί· 

καθ’ ημών άμα τ·ρ πρώτη, εύκαιρίγ ;
KOMIN. Είνε τόσον έξηντλημένοι, ύπατε, ώστε μόλις καί μετά βίας εν 

ταϊς ήμέραις ημών θά ίδωμεν άναπεταννυμένας τάς σημαίας αύτών.

ΚΟΡΙΟΑ. Είδατε τον Άμφίδιον ; λ

ΛΑΡΚ. ΤΗλθε πρός με ένσπονδος, καί έξέφερεν άράς εναντίου τών Ούο- 
λούσκων, ούτως άνάνδρως παραδόντων τήν πόλιν’ είτα άπεσύρθη εις τό

Άντιον.
ΚΟΡΙΟΑ. Έποιήσατο λόγον περί έμοϋ ;
ΛΑΡΚ. Ναί, στρατηγέ.·
ΚΟΡΙΟΑ. Πώς ; Τί είπε ;
ΛΑΡΚ. Διηγήθη ποσάκις άντεπεςήλθετε ξιφήρεις ό εις εναντίον τοϋ 

άλλου· οτι τφ είσαι τό έπαχθέστατον τών επί γής δντων, καί δτι άσμέ- 
νως θά διακινδύνευε, έστω, καί έν προφανεστάτφ κινδόνω, πάν δ,τι κέ· 

κτηταΐ, όπως μόνον κληθρ νικητής σου.
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. ΚΟΡΙΟΑ.Eh τδ ’’Av Tio.v, διαμένει;. ■ .·. ,
ΛΑΡΚ. Είς το ’Άντιον.

• KOPIOA. Έπεθυμουν νά 8?χον άψορμήν νά μεταβώ έκεΐσε είς άναζη- 
τησίν του, ίνα, προβάλω έμκυτδν καθ’ ολοκληρίαν είς τδ μίσος του Καλώς 
ηλθετε. (Ιιώίρχίται ό ΣΠίΙΝΙΟΣ xai δ ΒΡΟΥΤΟΣ). ’Ιδού οί δήμαρχοι,· ή 
γλώσσα τού λαοϋ·* τούς περιφρονώ* είνε τόσον έ-πηρμένο,ι έπ-ί τή έξουσίά 
των, ώστε ούδείς τών ευπατριδών τούς ανέχεται·,. . ■ ,
- ΣΙΚΙΝ. Μή προχώρησες επί πλέον.
-, ΚΟΡΙΟΛ. Πώς! Τί τοϋτο.; .

ΒΡΟΑ’Τ. θα ήτο επικίνδυνον νά προ/ωρή-γς· μη προσωτέροκ
ΚΟΡΙΟΑ. Πόθεν ή μεταβολή αΰτη ;
ΜΕΝΙΙΝ. Τί συμβαίνει ;
ΚΌΜΙΝ. Μητως δέν έξελέ,χθη. και υπό, τών εύνενών. καί υπό το& λαοϋγ 
ΒΡΟΥΤ. Όχι, Κομίνιε,. .
ΚΟΡΙΟΛ., Νηπίων λοίπδν ψήφους έ'λαβόν ;
Α' ΣΥΓΚΛΙΙΤ. Παραμερίσατε, δήμαρχοι- θά μετζβή είς τήν αγοράν. 
ΒΡΟΥΤ. Ό Λαός είνε εξημμένος κατ’ αύ,τοΰ.
ΣΙΚ1Ν. Στήθι, διότι άλλως θά προκαλέσγς γενικήν άναστάτωσιν.
ΚΟΡΙΟΛ. Αύτή λοιπδν είνε ή αγέλη σας·; Πρέπει ουτο,ι εδώ νά έ'/ωσι. 

δικαίωμα ψήφου, αίτινες δόνανται ά,πδ στιγμής είς στιγμήν, νά κατκψη,- 
φίζωσιν εκείνων ύ,π.έρ ών πρότεραν έψήφισ,αντο;-Είς τί συ/ίστκται. ή εξουσία 
σας ; Διατί. σεις, οίτινες εϊσθε. τδ στόμα εκείνων, δέν διευθύνετε καί τούς 
έδόντκς αυτών ;

ΜΕΝ-ΙΙΝ. 'Ησύχασον, ήσυχασον.
ΚΟΡΙΟΛ. Σκοπός αύτών, έπιδιωκόμενος διά συνωμοσίας εινε νά χαλι- 

•’νώσωσί τάς επιθυμίας τών ευπατριδών . νά ύποφέοφ τις τοϋτο καί νά ζφ 
μετ’άνθρώπων, οίτινες ούτε νά άρχωσι δόνανται, ούτε νά άρχωντκι θέ- 

ιλοϋσιν ! -·."-:
ΒΡΟΥΤ,. Μή λέγε τοϋτο συνωμοσίαν.'Ό λαός κραυγάζει δτι τδν έχλευα-- 

σες, δτι ήγανάκτησας ότε τελευταίου έδόθη αύτώ σίτος δωρεάν, καί οτι, 
~έξηυτελισας τούς-υπέρ αύτοϋ συ.νηγοροϋντας άποκαλέσας αύτούς,κο-θόρνους,, 
‘■κόλακας, καί εχθρούς τής άριστ.οκρατίας.'·

ΚΟΡΙΟΛ. Πώς ! τοϋτο ήδη γνωστόν.,
ΒΡΟΥΤ. Άλλ’όχι είς πάντας. -
ΚΟΡΙΟΛ. Συ λοιπόν καθωδήγησκς αυτούς ; ; 
ΒΡΟΥΤ. Πώς ! ’Εγώ νά τούς καθοδηγήσω !

■ ΚΟ'ΜΙΝ.' Είσαι ικανός πρδς τδ έργον τοϋτο. '

1 'Ο μέν τοι Μάρν.'-ο; σφόδρχ -χαΟηψχτο τών -χιριζουένων τοϊς πολλαΐί, οημαγωγοδζ καί 
»ρο3(ίη’ς άτόζχΧών τής άριστοχοχτίχς χα'ι βπίρμίτά πονηρά Ορασΰτητο; και ΰβριως ί’ςδγλοχ 
Φριψινχ τρίΐοντ»; καθ’ αύτών. (Πλ. J’. Ματ. σιλ. 433), .
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: ! ΒΡΟΥΤ. ’Όχι άνίκανος ίνα, έν πώσει περιστάσει, πράξω · W κάλ

λιαν σοϋ. ■■!..
ΚΟΡΙΟΛι Πρδς τί λοιπόν νά γίνω εγώ ύπατος; Κατκβιβάσατέ με, μα 

τούς θεού:, είς τήν ίδικήν σας άςίκν, καί τότε εκλέξατε με συνάρτ 

χοντα υμών.
' ΣΙ ΚΙΧ.. Δεικνύεις πολύ τδ άγέρωχον εκείνο ήθος τδ όποιον διεγείρει 
τδν λαόν- άνθέλης νά επιτυχής του σκοποί! σου, πρέπει νά ζητήτγς τήν 
οδόν, έξ ής άπεμακρόνθης, μέ τρόπον ήπιώτερον- άλλως, ουδέποτε θά 
άνέλθγς εις τδ υψηλόν αξίωμα τοϋ ύπατου, ούδέ θά συνδημαρχεόσγς 

μετ’ αύτοϋ. -
ΜΕΝΗΝ. Μ ή παραφερώμεθα.
KOMIN. Ήπάτησαν καί έξήγειραν τδν λαόν. Δεν έμπρέπουσιν είς τήν 

Ρών.ην τοικϋται σκευωρίκι, ούτε εινε άξιος ό Κοριολανος τών άτιμων τού
των προσκομμάτων άτινα παρεμβκλλουσιν δολίως είς τήν εύθεϊαν όδδν τής

■ άξίκς του.
ΚΟΡΙΟΛ. Να μοί όμιλώσι περί σίτου ! . .. Ουτος ήτον δ λόγος μου, καί 

θά τδν έπαναλάβω ...
MENHN. Όχι τώρα, όχι τώρα.
Α' ΣΥΓΚΛΗΤ. Όχι έν τή έξκψει ταυτγ.
ΚΟΡΙΟΛ. Τώρα μά τήν ζωήν μου. Ζητώ συγγνώμην παρά τών εύγενών 

μου φίλων. Ώς πρδς δέ τδν άστατον καί ρυπαρόν όχλον, άς μάθ·ρ δτι δεν 
κολακεύω, καί άς κατοπτοισθ-ζί είς τούς ειλικρινείς λόγους μου. Καί πάλιν 
λέγω δτι κολακεόοντες αύτόν, ύποθάλπομεν εναντίον τής συγκλήτου τδν 
σπόρον τής άνταρσίας, τής Θρασότητος, καί τών επαναστάσεων, σπόρον, βν

■ ημείς αυτοί, άροτριάσαντες τήν γην, έσπείρκμεν καί διεσκορπίσαμεν, άνα- 
,μίξαντες τδν όχλον μεθ’ήμών τής εύγενοϋς μερίδος ή'τις, ούτε άρετής ούτε 
δυνάμεως στερείται, στερείται δμως εκείνου,δπερ παρεχώρησεν.εΐ; έπκίτας.

ΜΕΝΗΝ. ’Έ, αρκεί πλέον.
Λ' ΣΥΓΚΛΗΤ. Άρκεϊ σέ παρακαλώ.
ΚΟΡΙΟΛ· Πώς ! ’Αρκεί! Ώς έ'χυσα :δ αΐμά μου ύπέρ τής πατρίδες, 

άτρόμητος εναντίον παντός εξωτερικού κινδύνου, οΰτω μέχρις έξαντλή-
- σεως τών πνευμόνων μου θά καταστιγματίσω τήν λέπραν. ταυτην, ής ά-

ποτροπιαζόμεθα μέν τήν έπ’άφήν, πράττομεν δμως έ'^εϊνο δπερ ί'σκ ,ΐ'σα 
δόνκται νά μας μολύνη. J

ΒΡΟΥΤ. Όμιλεϊς περί τοϋ λαοϋ ώσανεί ήσό. Θεός κατελθών πρδς τιμω
ρίαν αυτών, καί ούχί άνθρωπος έ'χων τάς αύτάς πρδς έκείνους αδυναμίας.

ΣΙΚΙΝ: Θά ήτο καλόν νά γνω.στοποιήσωμεν τοϋτο είς τδν λαόν. 
ΜΕΝΗΝ. Τί, τί πραγμα ; τήν, αργήν του ;
ΚΟΡΙΟΑ. 'Οργήν ! Καί ατάραχος ώς ό ύπνος μεσονυκτίου άν ήμην, μά

- τούς θεούς, δέν θα μετέβχλλον φρόνημα*! , .
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• ,ΣΙΚΙΝ; Τδ φρόνημα τούτο ιβίνβ δηλητήριον τδ όποιον πρέπει νά μείνρ 
οπού εινε, ϊνα μή δηλητηριάσρ άλλους.

- ΚΟΡΙΟΑ. «Πρέπει νά μείνη !» Ήκούσατε τδν Τρίτωνα τούτον τών σαρ- 
•δελώ'ν; παρατηρήσατε τδ δεσποτιζόν του εκείνο «ποεπέί. .

KOMIN. ’’Ητο παράνομον.
■ ΚΟΡΙΟΑ. «Πρέπει !» Διατί ώ αγαθοί άλλ’ άφρονέστατοι, πατρίκιοι? 
διατί & άξιότιμοι άλλ’ απερίσκεπτοι συγκλητικοί, επιτρέψατε είς την 
υδραν ταύτην νά έκλέξν) άρχοντα δστις, ένω δέν εινε άλλο ή ή θορυβώδης 

■βυκάνη τοϋ τέρατος, άποτολμά νά είπη διά τοϋ αύθάδους αύτοΰ «πρέ

πει», δτι θά παροχέτευσή είς τάφρον τδ ρεϋμα της εξουσίας σας, 
και δτι θά σφετερισθή τά ρεϊθοά σας ; άν έ'χη εξουσίαν, τότε ύπο- 

ι-κύψατε ώς άμαθεϊς, εί δέ μή, άποτινάξατε την επικίνδυνον μακροθυμίαν 

σας' &/ είσθε άνθρωποι άνεπτυγμένοι, μή πράττετε ώς ό άμκθής όχλος* 
εί δέ μη, άφετε αυτούς νά συμπαοακαθίζωσι μεθ’ υμών είς τάς συνεδριά

σεις. Είσθε σεις ό'χλος, άν εκείνοι εινε συγκλητικοί' ούδαμώς δέ εινε κα-
• κάτώτεροι, δταν διά τής άναμίξεως των ψήφων σας, ίπέρχεται άποτέλε- 

σμα της άρεσκείας αυτών. Έκλέγουσι τούς άρχοντας αυτών τοίούτους» 
οποίος εινε ό προ μικροΰ έξενεγκών τδ «πρέπει», τδ χυδαϊον εκείνο «πρέ
πει», ενώπιον συγκλήτου σεμνοτέρας και σκυθρωποτέρας δσων είδε ποτέ

• ή 'Ελλάς. Μά τον Δία ! τοΰτο εξευτελίζει τούς ύπάτους' σπαράττεται δέ
• η καρδία μου νά βλέπω δτι, δταν δυο άρχαΐ έξανίστανται εναντίον άλ- 

1 λήλων καί ούδετέρα υπερισχύει, δ όλεθρός υπεισέρχεται ταχέως εις τδ με- 
’* ταξύ αυτών χάσμα-, καί εξαφανίζει την μιαν διά τής έτέρας.

KOMIN. Καλά, άγωμεν είς την άγοράν.
• ΚΟΡΙΟΑ. Οίοσδήποτε καί άν $ δ δούς την συαβουλην τοϋ νά παραχώ· 

' ρηθή δ σίτος τών άποθηκών δωρεάν όπως τάΰτο συνειθίζετο άλλοτε έν 
Έλλάδι. ...

ΜΕΝΗΝ. Καλά, καλά, άρκεϊ.
ΚΟΡΙΟΑ. Μολονότι εκεί δ λαδς είχε μ.είζθνα εξουσίαν, ούχ ηττον έπα* 

ναλαμβάνώ οτΐ, δ δούς την συμβουλήν ταύτην, ύποθάλπει ψήν άπείθειαν 
καί συντελεί είς τδν όλεθρόν τοϋ κράτους.

ΒΡΟΤΤ. Πώς εινε δυνατόν νά δώσφ δ λαδς τάς ψήφους του εις άνθρω

πον τοιοϋτον ύφος λόγου μετερχόμενον ;
ΚΟΡΙΟΑ. Θά σας εί'πω τούς λόγους μου, ο'ίτινες εχουσι πλειοτέραν αξίαν 

τής ψήφους τοϋ λαοϋ. Γινώσκουσιν δτι ό σίτος δέν έδόθη είς αυτούς προς 
αμοιβήν υπηρεσιών, καθότι ούδεμίαν τοιαύτην προσήνεγκαν’ καλούμενοι 

είς τδν πόλεμον, έν δεινοτάτή τής πολυτείας στιγμή, ήρνήθησαν καί αυ

τών τών πυλών τής πόλεως νά έξέλθωσι" τοιαύτης φυσεως υπηρεσία δέν 
ήτο βεβαίως άξίκ ν’ άμειφθή διά παραχωρήσεως σίτου δωρεάν. Αί έν τώ 

πολεμώ ύποκενούμεναι ύπ’ αυτών στάσεις, καθ’ άς ή άνδρεία των έξεδη’·
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ίλώθη-τά μάλιστα,; ήκιστα συνηγοροϋσιν ύπέρ αυτών’ αι κατηγαρίαΐ συ
χνά έξήνεγκον κατά τής συγκλήτου, άνευ ούδενδς λόγου, ούδαμώς ήδύτ 
ναντο νά χρησιμεύσωσιν ώς άφορμή τόσον ελευθερίου παρ’ ημών δωρεάς. 
Τι έ'πετε λοιπδν εντεύθεν ; Πώς θά έκλάβ-ρ τήν φιλοφροσύνην τής σνγκλή,- 

του τδ μυρι,οστομοΓ τοΰτο τέρας', (bosom multiplied)1 (δ πολυφυής στό
μαχος). Αί πράξεις των δηλοϋσιν όποιοι θά ήσαν καί οί λόγοι των* θά έ'λε- 

γον δηλαδή. «Έζητήσαμεν, έλάβομεν τδ άπαιτηθέν, διότι εΓμεθα περισ
σότεροι καί μάς φοβούνται. Ούτω δέ καταβιβάζομεν τδ άξίωμα τής θέ- 

ί σεως ημών καί συντελοϋμεν είς τδ νά ύπολαμβάνη δ όχλος τήν υπέρ αύ-
ί τοΰ ήμετέραν μέριμναν, ώς φόβον τοΰτο δέ, τοΰ χρόνου προϊόντος, θά διάρ

ρηξη τάς πύλας τής συγκλήτου, καί θά είσέλθωσιν οί κόρακες ϊνα έκδιώ- 

ξωσι έκεϊθεν τούς άετούς.
/ ΜΕΝΗΝ. Αρκετά, άρκετά πλέον.

ΒΡΟΤΤ. Πέραν τοΰ δέοντος μάλιστα. ■ ,
ΚΟΡΙΟΑ. ”Οχι, άκούσατε καί άλλα. Καταπαύω·/ τδν λόγον δρκίζομαε 

ενώπιον θεοΰ καί ανθρώπων οτι, έν τή διπλή ταύτφ έξουσίγ καθ’ήν, ή μέν 

• εκ τών μερίδων καταφρονεί τής έτέρας μετά λόγου, ή δέ υβρίζει άλόγως, 
καθ’ήν, ού'τε ή εύγένεια, ού'τε τδ αξίωμα, ούτε ή σύνεσις δύνκται ν’άπο- 
φασίσή τί χωρίς τδ ναί καί τδ ό'χι τής καθολικής βλακείας, πάν δ,τι εινε 

αληθώς άναγκαϊον, παραμελεϊται καί υποχωρεί είς αψίκορον κουφόνοιαν' 
. δταν δέ πρδς πάντα σκοπόν παρεμβάλλωνται τοιαΰτα προσκόμματα, έπε- 

ται οτι ούδέν σκόπιμου γίνεται. Διά τοΰτο έξορκίζω ύμάς—υμάς τούς ολι- 
γώτερον φόβον ή σύνεσιν έχοντας, τούς πλειότερον μέν άγαπώντας τούς 

θεμελιώδεις θεσμούς τοϋ κράτους, αλιγώτερον δ’ άνησυχοΰντας επί τή με
ταβολή αυτών, τούς προτιμώντας ένδοξον άντί μακροΰ βίου καί θέλοντας 

. έν έπικινδύνφ νόσφ, νά ποιήσητε χρήσιν ηρωικών φαρμάκων, ών άνευ βέ

βαιος θάνατος — σάς έξορκίζω ν’ άποσπάσητβ αύθωρεί τήν γλώσσαν τοϋ 
μυριοστόμου όχλου- μή επιτρέψατε αύτφ νά λείχη τδ μέλι.δπερ άποβαίνει 

< εις αύτόν δηλητήριον' ή ύμετέρα ταπείνωσις διαφθείρει τήν δρθήν κρίσιν, 

καί στερεί τδ κράτος τής άναγκαίας αύτω χρηστότητος. Στερείται τής 
. ισχύος νά πράξγ) τδ ποθούμενον αγαθόν, ώς κωλυόμενου ύπδ τοΰ κακοΰ.

ΒΡΟΓΤ. ’Αρκετά είπε.
- ΣΙΚΙΝ. Ώμίλησεν ώς προδότης, καί πρέπει ώς τοιοΰτος νά δώσγι λόγον. 

' ΚΟΡΙΟΑ. Ata παντός έ'σο επονείδιστος, άθλιε ! Είς τί δύνανται νά ύφε-
·' λήσωσι τδν λαόν οί γυμνοκέφαλοι2 ούτοι οί δήμαρχοι; έπ’ αυτών στηριζό- 

μενος, άπειθεί είς άνωτέρχν κοχ/ην' ούτοι έξελέχθησαν έν στιγμή έπαναςα- 
τική, καθ’ήν έδέσποζεν ούχί τδ πρέπον, άλλ’ή άνάγκη. Εί'πατε λοιπόν είς

1 The bosom multiplied ό στόμαχος τοΟ πολνχεφάλου τούτου τύρατος (Malone).
2 These bald tribunes οί φαλακροί ούτοι δήμαρχοι. To bald λέγει ό Wright τίθεται ΘταΰΟα 

περιφρονηΤίΛίδί,
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καλλιτέραν στιγμήν, δτι το πρέπον δέον νά έκτεληΤαι, καιέξφενδονίσάτ© 
εις τόν άνεμον,την άρχην αύτών.

•ΒΡΟΥΤ. Φανερά προδοσία! ..·;.’
ΣΙΚΙΝ. Αυτός νά γίνη ύπατος ; *Οχι..
ΒΡΟΥΤ. ’Έ ! Άγορανόμοι ! (Εισέρχεται εις ά,γορανόμος). Συλλάβετέ τον. ■.
ΣΙΚΙΝ. Υπαγε νζ καλεσν,ς τον λαόν, (Εξέρχεται· ό άγαρανόμος) εν όνο- 

μάτι τοϋ οποίου σέ συλλαμβάνω εγώ, ώ; προδότην, καινοτόμον και έχθρο-ν 
-της δημοσίας. ευημερίας. 'Υπάκουσαν, σέ διατάσσω-, ακολουθήσου ινα δώσνις 
λόχον της. διαγωγής σου,

ΚΟΡΙΟΑ. Φύγε ά~’ έδώ γέρο τράγε !
ΣΥΓΚΛΙΙΤ. και λοιποί. Έγγυωμεθκ πάντες περί αύτοΰ. -
KOMIN. Μακράν τάς χεΐρας, γέρον.
ΚΟΡΙΟΑ. Κρημνίσου άπ’ έδώ σαπρόγηρε ! μη. σοϋ πετάξω τά κόκκαλα 

εςω απο τα φορέματα σου. . ■
ΣΙΚΙΝ. Βοήθεια, πολΐται ! (Εισέρχεται όμιλος πολιτών μετά τών άγορανόμων).

ΜΕΝΗΝ. Πλειοτέρα σύνεσις εκατέρωθεν. .
, ΣΙΚΙΝ. Ιδού εκείνος δ όποιος θέλει νά σας άπογυμνώσγ πάσης δυ- 
νάμεως.

ΒΡΟΥΤ. Συλλάβετέ τον, άγορανόμοι ! .
ΠΟΛΙΤΑΙ. Κάτω! κάτω!
Σ1ΓΚΑΙ1Τ. και λοιποί. Σζά δ.τϋα.! ατά ό'π.Λζ / (συνωΘοΰνται πάντες περί 

τον Κοριολανόν κραυγάζοντες.

Δήμαρχοι! Πατρίκιοι! Πολϊται ! ”Ε ! Σικίνιε! Βρόϋτε ! Κοριολανέ! 
Πολΐται ! Σιωπή, σιωπή, σιωπή! Σταθητε, ησυχάσατε!.

ΜΕΝΗΝ. Λοιπόν που θά καταληξουν ταϋτα; Ασθμαίνω. ’’Ολεθρος επί- 
κειται. Δεν. δύναμαι νά ομιλήσω. ”Ε, σείς δήμαρχοι! Ησύχασαν, Κοριολανέ!

: Όμίλησον, φίλε Σικίνιε.
ΣΙΚΙΝ. "Ακουσόν μου, λαέ’ Προσοχή!
ΠΟΛΙΤΑΙ·. ”Ας άκούσωμεν τον δήμαρχόν μας' όμίλησον, όμίλησον,

.. όμίλησον.
ΣΙΚΙΝ.' Κινδυνεύετε νά άπολέσητε την ελευθερίαν σας' δ Μάρκιος θελει 

νά σ«ς στέρηση τά πάντα' δ Μάρκιος 8ν τελευταίου έξελέξκτε ύπατον.
ΜΕΝΗΝ.- Σιώπα, σιώπα λοιπόν ! Διά τοϋ τρόπου τούτου άνάπτεται αντί 

νά σβέννυται ή παρκαίά. .
Α’ ΣΥΓΚΑΗΤ. Θά κατεδαφισθη 'η πόλις και θά άνατραπη έκ θεμελίων.
ΣΙΚΙΝ. Καί- τί άλλο εινε η πόλις ϊή δ λαός
ΠΟΛΙΤΑΙ. Μάλιστα-, δ λαός εινε η πόλις.
ΒΡΟΥΤ. Τη συγκαταθέσει πάντων έξελέχθημεν άρχοντες τοΰ λαοϋ.

1 Σοφοκλ. Οΐδιπ. 'Γυραν. 59. 57. 'Qi ούδέν ϊςτι oSts πύργος,. οδ» ναΟς &ημοί άνδρών 
μη ξννοικούντιον εσω. (Wright}.
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Υ Πθ\ίΤΑϊ. Και μένετε τοιοϋτοι.
ΜΕΝΗΝ. Και καθώς φαίνεται, θά μείνετε άκόμη. 7

;· KOMIN. Διά τοϋ τρόπου τούτου θά κκτεδαφισθ·/5 η πόλις' στέγαι καί' 
θεμέλια θά γίνωσιν έν, καί θά συγκκλυφθγί ύπο σωρούς ερειπίων παν δ,τα 

έξοχου υπάρχει έν αύτ$.
ΣΙΚΙΝ. Εινε άξιος θανάτου.’

‘ ΒΡΟΥΤ. *Η έδώ θά έπιμείνωμεν προς διατηρησιν της εξουσίας μας, $ 
άλλως θ’ άπολέσωμέν αύτην. Έν όνόματι τοΰ λαοϋ, παρά τοϋ δποίου έλά?· 
βομεν την έξουσίαν, διακηρύττομεν ένταϋθκ δτι δ Μάρκιος εινε άξιος νά- 

θανατωθη παοαχρ'ημα.ι ΣΙΚΙΝ. Όθεν συλλάβετε αύτόν, όδηγησζτέ τον εις. την Ταρπηικν, καί 

ζατκκρηυ,νίσατε αύτον έκεϊθεν.
- ΒΡΟΥΤ. Συλλάβετέ τον άγορανόμοι!

ΠΟΛΙΤΑΙ. Παραδότου, Μάοκιε, παραδότου!
ΜΕΝΗΝ. ’Ακούσατε μου, μίαν λέξιν, δήμαρχοι, μίαν μόνον λέξιν, σάς 

παρακαλώ. .
ί ΑΓΟΡΑΝ. Σιωπή, σιωπή.
7 ΜΕΝΗΝ. (πρός τόν Βρούτον). *Εσο οιος φαίνεσαι, άληθης φίλος τής πα- 
. τρίδος σου, καί πρόβαινε μετά φοονησεως εις την έπανόρθωσιν ήν μετά 

..τοσαύτης παραφοράς έπιδιώκεις.
ΒΡΟΥΤ. Κύριε, τά ήπια ταϋτα μέτρα τά όποΐζ φαίνονται συνετά βοη-

1 θηματα, εινε δηλητηριώδη, όταν ή νόσος εινε οξεία. Συλλάβετε αύτόν,. 

και δδηγησατέ τον εις την Ταρπηιαν.ΚΟΡΙΟΑ. ’Όχι, έδώ θ’άποθάνω. (Σύρει τό ξίφος). Τινές έξ ύμών μέ είδατε
- πολεμοϋντα' έλθετε, νά λάβητε πείραν οί ί'διοι εκείνου δπερ είδατε. 

ΜΕΝΗΝ. Κάτω το ξίφος! Δήμαρχοι, άπομακρύνθητι προς στιγμήν.
'· ΒΡΟΥΤ· Συλλάβετέ τον.• ΜΕΝΗΝ. Βοηθήσατε τον Μάρκιον, βοηθήσατε σείς οι εύγενεϊς* βοηθη- 

σατέ τον νέοι καί γέροντες!
ΠΟΛΙΤΑΙ. Κάτω, κάτω ό Μάρκιος ! (’Εν τη συμπλοκή ταΰτη άπωθοΰνται οί 

!■ δήμαρχοι, οί άγορανόμοι καί ό λαός.
ΜΕΝΗΝ. "Υπαγε εις τον οικόν σου' άπελθε, άλλως τό παν άπόλλυται. 
Β'ΣΥΓΚΑΗΤ. Άπελθε.

<■ KOMIN. Έδώ στάσου- έχομεν τόσους φίλους δσους και έχθρούς. 
ΜΕΝΗΝ. "Εως έκει θά καταντησωμεν ;

' ■ :· I Ό μέν δήμιος ΙξετραχύνΟη καί φανερός ήν δυσανασχετών καί βαρυνόμενος τοϊς λεγομί- 
. ,νρις, τών δέ δημάρχων ρ δρασύτατος Σικίνιος, μικρά τοίς συνάρχουσι διαλεχΟείς, ειτ’Υ; μέσον 

άναγορεύσας, ώ; θάνατος ύπό τών δημάρχων τοϋ Μάρκίάυ κατίγνωτε, προσέταξε τόίς άγα- 
ρανόμοις άναγαγόντας αύτόν επί τήν ^κραν ιύόό; ώσαι κατά τής ύποκειμίνης φάραγγος.

. (Πλ. Γ. Μαρ. σελ. ·Ϊ35).
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Α' ΣΥΓΚΛΗΤ. Ό θεός φυλάξοι ! "Υπαγεπαρακαλώ εις τδν οϊκόν σου, 
γενναίε φίλε* άφες ήμκς νά συμβιβάσωμεν την ύπόθεσιν ταύτην.

ΜΕΝΗΝ. Τδ τραΰμα ημών τούτο δέν δύνασαι σύ νά θεράπευσες. Άπελθε 
σέ παρακαλώ.

KOMIN. Έλθέ,. μεθ’ημών.
ΚΟΡΙΟΑ. Έπεθύμουν νά -ησαν βάρβαροί — καθώς καί εϊνε, καίπερ γεν- 

νηθεν.τες έν 'ΡώρΛΤ) —— καί νά μην εινε 'Ρωμαίοι — δπως δέν εϊνε, Sv καί 
εϊδον τδ φως τοΰ ηλίου ύπδ τάς στοάς του Καπιτωλίου.

ΜΕΝΗΝ. "Υπαγε. Μή φανέρωνε την δικαίαν σου δργην. Θά έλθγ καί η 
σειρά ημών.1

1 One Time will owe another. “Εχει δ καιρός γυρίσματα.

ΚΟΡΙΟΛ. ’Επί άνοικτοϋ πεδίου, ηδυνάμην νά καταβάλω τεσσαράκοντα 
9 £ Ο -Μ ες αυτών.

ΜΕΝΗΝ. Κ’ εγώ αυτός ηδυνάμην νά πολεμήσω προς δύο έκ των καλ- 
τερών αυτών· ναί, προς τούς δύο δημάρχους.,

; KOMIN. ’Αλλά τώρα ή άριθμητικη των υπέροχη εϊνε άναρίθμητος, καί 
καλείται τρέλλα ή άνδρεία, δταν μόνη θέλη νά κράτηση καταρρέουσαν 
οικοδομάν. Θά άπέλθης πριν :λ έπανέλθη δ όχλος, ουτινος η έκρηγνυμένη 
λύσσα παρασύρει, ώς έμποδιζόμενον ρεϋμα, πάν δ,τι πρότερον δέν παρέσυρε;

ΜΕΝΗΝ. "Υπαγε σέ παρακαλώ. Θά δοκιμάσω Sv δ γεροντικός μου νοΰς 
δόναται νά έ'χη πέρασιν εις τούς δλίγο-μυάλους· αύτδ πρέπει νά μπκλωθγ} 

δπως, δπως.

KOMIN. ’Άς ύπάγωμεν. (’Εξέρχεται ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ μετά τοΰ ΚΟΜΙΝΙΟΥ 
καί άλλων.

■ Α' ΣΥΓΚΑΗΤ. 'Ο άνθρωπος ούτος κατέστρεψε την τύχην του.

ΜΕΝΗΝ.|Τδ φρόνημά του εινε παραπολύ υψηλόν διά τον κόσμον τοΰταν. 
Ούτε τον Ποσειδώνα ή'θελε κολακεύσει διά την τρίαινάν του, ούτε τον 
Δία διά τούς κεραυνούς του. ’ Εχει την καρδίαν επί τώνχειλέων' δ,τι δια- 

‘ .νοείται, τδ λέγει η γλώσσά του- δταν δέ όργισθη, λησμονεί δτι ύπάρχει 
και θάνατος."(Κραυγαί έσωθεν). "Αλλαις πάλι δουλειαΐς!

Α' ΣΥΓΚΛΗΤ. Καλλίτερα νά ησαν στά κρεββάτία των!
ΜΕΝΗΝ. Καλλίτερα νά ^σαν εις Τίβεριν ! Τί διάβολο ! Δέν έμποροΰσε 

-νά τοϊς δμιληση ολίγον μαλακώτερα ; (Εισέρχεται πάλιν ό ΒΡΟΥΤΟΣ καί δ 
Σ1ΚΙΝ1ΟΣ μετά τοΰ όχλου).

ΣΙΚΙΝ. Που είναι αύτη η έ'χιδνα η οποία θέλει νά έρημώση την πόλιν 
διά νά μείνη αύτός μόνος ;

ΜΕΝΗΝ. Σείς αξιότιμοι δήμαρχοι .. .
ΣΙΚΙΝ. Βραχίονες στιβαροι θά κρημνίσωμεν αύτδν άπδ της Ταρπηίας πέ

τρας. Άντέστη τις τδν νόμον, καί διά τοϋτο θεωρείται κατά νόμον άνά- 
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ξιος νά δικασθη άλλως η ύπδ της αυστηρά; εξουσίας τοΰ λαοΰ > πέριε- , 

’φρόνησε.Α' ΠΟΛΙΤ. Θά μάθη καλώς δτι οί εύγενεϊς δήμαρχοι εινε τδ στόμα 

,τοϋ λαοϋ, και ημείς οί βραχίονες του.
ΠΟΛΙΤ. Έσο βέβαιος δτι θά τδ μάθη.

ΜΕΝΗΝ. Φίλε μου, φίλε μου....

ΣΙΚΙΝ. Σιωπή.
ΜΕΝΗΝ. Μη χαλάς τδν κόσμον μέ ταΐς φωναϋς, άφοΰ δύνασαι νά κατορ- 

Οώσγς δ,τι επιδιώκεις μέ τρόπον ηπιώτεοον.1

ΣΙΚΙΝ. Διά ποϊον λ.όγον, κύριε, συνετέλεσας εις την φυγήν του ;
ΜΕΝΗΝ. Άκούσατέ μου. Καθώς γνωρίζω την αξίαν τοΰ υπάτου, ουτώ 

γνωρίζω καί τά έλαττώματά του.. ..
ΣΙΚΙΝ. Τοΰ υπάτου ! Τίνος υπάτου !

ΜΕΝΗΝ. Τοΰ υπάτου Κοριολανοΰ., »
ΒΡΟΥΤ. Αύτδς ύπατος !
ΠΟΛΙΤΑΙ. ’Όχι, όχι, όχι, ό'χι, ό'χτ.
ΜΕΝΗΝ. ’Άν οί δήμαρχοι καί σύ καλέ μου λαέ, μοί έπετρέπετε νά ομι

λήσω, θά έ'λεγον δύο λέξεις, έκ τών οποίων ούδέν άλλο κακδν θά προέ- 

κυπτε, η μικρά τις άπώλεια χρόνου.
ΣΙΚΙΝ. Όμίλησον, αλλά συντόμως, διότι , εί'μεθα αποφασισμένοι νά έξό- 

λοθρεύσωμεν τδν όλέθριον τούτον προδότην. ’Εξοριζόμενος θά παρείχε 
πάντοτε κίνδυνον, μένων δέ ενταύθα, θ’ άπέβκινεν ημΐν βέβαιος ό'λεθρος· 

διά ταϋτα, άπεφασίσθη ν’ άποθάνη την εσπέραν ταύτην.
ΜΕΝΗΝ. Είθε νά φυλάξωσιν οί Θεοί τήν έ'νδοξον ημών 'Ρώμην, ής ή 

πρδς τά άξια αυτής τέκνα ευγνωμοσύνη έσημειώθη ή'δη εις τάς δέλτους 
τοΰ Διός,2 είθε λέγω νά διαφυλάξώσιν αυτήν άπδ τοΰ νά καταφάγν) τά 

,ίέαυτής τέκνα ώς μήτηρ άπάνθρωπος. ... .
ΣΙΚΙΝ. Εϊνε έλκος τδ όποιον πρέπει νά έκκοπ·?;.
ΜΕΝΗΝ. Εϊνε μέλος νοσούν, τδ όποιον δύναται νά θεραπευθ·^ εύχέρώς 

«άν ομ.ώς έκκοπη Θά έπιφέρη τδν Οάνατον.Τί κακδν έ'πραξε κατά τής Ρώ- 
^μης ώστε νά εϊνε άξιός, θανάτου ; Τό αίμα τδ οποίον έ'χυσε άγώνιζόμενό’ς, 
κατά τών εχθρών ημών—καί τολμώ νά βεβαιώσω δτι έ'χυσε κατά παλ 
λάς ούγκίας πλειότερον εκείνου τδ οποίον άπέμεινεν εις τάς φλέβας του—? 

τδ έ'χυσε χάριν τής πατρίδος του’ Sv δέ τώρα τδ απολειπόμενου εις αύ- 
τόν, ή'θελε χύσει αυτή η πατρίς του, τοΰτο θά ήτο εις ημάς τούς πράττον- 

τας καί άνεχομένους αυτό, στίγμα αιώνιον.
1 De not cry havoc, where you should but hunt With,modest warrant. Μή δίδε το

σημεΐον τη; σφαγής, όταν τδ ζαταδιωζόμενον σνλλαμβάνεται δι’ήπιωτίρων μέσων... , .
2 .*0 Σαίξπηρ Τνεθυμεΐτο ίσως τήν βίβλον τών απομνημονευμάτων τοΟ Μαλαχία, 3 Ιν σελ. 

, 18 η τήν τής έξόδοο 32, ·1ξ ης ό Μωυσής άπήτηαε νά άπαλειφθή. τό όνομά του άν μή είσα- 
κουσβή καί ή δέησίς τον. (Wright).
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- ΣΙΚΙΝ· Αυτά εινε μωρολογίαις. ■ ’
ΒΡΟΥΤ. "Ολως άσκοπζ. Έν δσφ ήγάπα τήν πατρίδα, έπμάτο ύπ* 

αυτής. ’ ■

ΜΕΝΗΝ. Λοιπόν δτχν S ποϋς προσβληθή υπό γαγρκίνης, δέν πρέπει νά 
λαμβάνωνται ύπ’όψει αί πρώην,αύτοΰ εκδουλεύσεις.

ΒΡΟΥΤ. Δεν θ’άκουσωμεν τίποτε περισσότερον, Τρέξατε είς τόν οίκον 
του, άποσπάσατε αύτόν έκεΐθεν, ί·«α μή ή μολυσμκτώδης αύτοΰ νόσος 

,διαδοθ·?) πλειότερον.
ΜΕΝΗΝ. Μίαν άκόμη λέξιν, μία λέξιν. "Οταν ή άκάθεκτος λύσσα άνα*· 

καλύψν; τό έκ τής απερίσκεπτου σπουδής προξενούμενον κακόν,, θά θελή- 
.,σομεε, άλλά πολύ άργά, νά κράτηση την όρμ,ήν της. ’Ενεργήσατε νομί- 
μως, ίνα μή έξεγερθώσιν υπέρ αύτοΰ αί φατρίαι, διότι εινε αγαπητός, κσ^Α 
καταστραφή ή κραταιά Ρώμη ύπ" αύτών τών Ρωμαίων.

ΒΡΟΥΤ. ’Άν τό πράγμα ειχεν ούτως ...
ΣΙΚΙΝ. Τί λέγεις ; Δέν έλάβομεν πείραν, τής ύπακοής του ; Δεν έρά- 

πισε τούς άγορανόμους ημών ; Δέν άντέστη είς ημάς αυτούς.; ’Εμπρός.
ΜΕΝΗΝ. Λάβετε ύπ’ δψει τ,οϋτο" ότι, άνατραφείς εις τούς πολέμους άφ’ 

,δτου ήδυνήθη νά φέργ τό ξίφος, δέν έδιδάχθη τήν γλώσσαν τής άβράς συμ’- 
περιφοράς, άλλ’ άφίνει άναμεμιγμένα άλευρα καί πίτερα. ’Επιτρέψατε μοι 

,.νά υπάγω πρός αυτόν" θά προσπαθήσω νά οδηγήσω αύτόν ίνα άπολογηθη 
ήσύχως κατά νόμον, έστω καί πρός ί'διον αύτοΰ κίνδυνον.

Α' ΣΥΓΚΙϊΛΤ. Αυτός εινε ό μόνος φιλάνθρωπος τρόπος, εύγενεΐς δή
μαρχοι" ό άλλος εινε πολύ αιματηρός καί άγνωστον ποΰ θά καταλήξγ. >

ΣΙΚΙΝ. Πράξον λοιπόν γενναίε Μενήνιε, ώς έντολοδόχο; τοϋ λαοΰ. Φί
λοι καταθέσατε τά όπλα. '

ΒΡΟΥΤ. Μή ,μεταβήτε. είς τάς οικίας σας.
ΣΙΚΙΝ, Σ υνκθροίσθητε είς τήν αγοράν" (πρός τόν Μενήνιον). Έκεΐ θά «έ 

περιμενωμεν, καί άν δέν όδηγήσγς τόν Μάρκιον, θά προβώμεν είς τό πρώ
τον ημών μέτρον.

ΜΕΝΗΝ. Θά τόν προσαγάγω (πρός τούς συγκλητικούς). Συνοδεύσατε με 
σάς παρακαλώ" οφείλει νά έλθη* άλλως θά έπακολουθήσωσι δεινότατα 
πράγματα.

Α' ΣΥΓΚΛΙΙΤ. Ύπάγωμεν πρός αύτόν, παρακαλώ. (Εξέρχονται),

ΣΚΗΝΗ Β' 
Δωμάτιον έν τφ οό'κιρ τοϋ Κοριολανοϋ.

(Εισέρχεται ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ μετά τών Πατρικιών)

ΚΟΡΙΟΛ. * Ας μετέλθωσι κατ’ έμοϋ πάσαν δυνατήν βίαν" άς μέ άπει- 
.. Α θ Μάρκιος ετέρων μδλλον Ιμπαθής γεγονώ; πρός τούς πολεμικούς αγώνας εύθυ; ίκ 

παιοός τά όλλα διά χειρός είχε. (Πλ. «λ. 419).

λήσωσιν-δτί θά μέ φονευσωσι έπί τροχοϋ άμάξης ή δτι·0ά μέ σόρώσι πό- 
δ·ς άγριων ίππων, άς έπισωρεύσωσι δέκα λόφους έπΐ τής Ταρπηίπςΐν,α 
τό άπ’-αυτής υΨός τής αβύσσου άποβή τοιοϋτον, ώστε, νά μή έξικνήται 
μέχρι τοϋ πύθμένος αυτή; ό οφθαλμός, έν τούτοι; θά είμαι διά-παντός 
πρός αύτούς οιος είμαι.
. 1ΙΑΤΡΙΚ. Πράττεις τήν άρίστην τών πράξεων.
- ΚΟΡΙΟΛ."Απορώ πώς ή μήτηρ μου δέν επιδοκιμάζει πλέον τήν δια
γωγήν μου, εκείνη ήτ·.ς συνείθιζε νά τούς όνομάζη εύτελή άνδράποδα,όντα 
άτινα έπλάσθησαν ΐνα πωλώνται καί άγοράζώνται άντι άσημάντόνπόάοΰ, 
νά ϊστανται άσκεπή εί; τάς συνεδριάσεις/ κεχηνότα δέ καί ακίνητα ν’ 
άκούωσΐ - μετά θαυμασμού όταν τις τής τάςεώς μου ήγείρετό όπως όμι- 
λήση περί ειρήνης ή, πολέμου. (Εισέρχεται ή ΒΟΛΟΥΜ ΝΙΑ). Περί σου ομί- 
λόυν· διατί υιέ έπεθύμεις ήπιώτερον ; ’’Ηθελες νά άρνηθώ τόν χαρακτήρά 
μου; Τότε, είπέ. κάλλιον ότι είμαι υποκριτής, καί ό'χι οιος είμαι.·

ΒΟΛΟΥΜ. υιέ μου, υίέ μου, εί'θε νά μή έφθειρες τήν δύναμίν σου πριν 
περιβληθής αύτήν.

ΚΟΡΙΟΛ.’Άφε-ς αύτά.
ΒΟΛΟΥΜ. Ήδύνασο. κάλλιστα νά είσαι οιο: είσαι, άν όλιγώτερον προ- 

σεπάθης νά έπιδεικνύγς αυτό" ολιγωτερον θά' ήναντιοΰντο είς τά βοΰλεύ* 
μκτά σου, εάν δέν έφανέρωνες είς αύτούς τάς διαθέσεις σου έφ’όσον είχον 
τήν δύναμιν νά σοί έναντιωθώσι.

ΚΟΡΙΟΙ" "Ας- πάν στο διάβολο.
’ ΒΟΛΟΥΜ. Κ’ ακόμη παρεκεί. (Εισέρχεται ό ΜΕΝΗΝΙΟΣ μετά τών συγ
κλητικών. -

ΜΕΝΗΝ. ’Έλα, έλα, ήσο παραπολύ άπότομος, και μέ τό παρκπάνω-μά
λιστα. Πρέπει νά έπιστρεψης νά τά διόρθωσης.

Α' ΣΥΓΚΑΗΓ. Δέν ύπάρχει άλλη θεραπεία" άν τοΰτο δέν πράξης, ή 
-πόλις ημών θά διασπασθή είς δύο καί θά έξολοθρευθή.

ΒΟΛΟΥΜ. Δός άκρόασιν εις συμβουλάς, σέ παρακαλώ. ’Έχω καί εγώ 
•καρδίκν άκαμπτον είς τήν ίδικήν σου, άλλ? όμως έχω καί φρόνησιν δυνά- 
ψιενον νά όδηγή τήν οργήν μου έπί τό συμφερώτερον.

ΜΕΝΗΝ. Λαμπρά εί .ες, άξιόλογος δέσποινα ! Θά προετίμών νά Φο'οέσώ 
«τήν πανοπλίαν:μου ήν μόλις δύναμαι νά φέρω,: παρά νά βλέπω αύτόν τα- 
πεινούμενΟν ενώπιον, τής αγέλης ταύτης, έάν ή σοβαρά τών πραγμάτων 
,κατάστασις δέν έπέβαλλεν αύτό ώς φάρμακον όλου τοΰ κράτους.

ΚΟΡΙΟΛ. Τί πρέπει νά πράξω-; . ■ - ·;
■ ΜΕΝΗΝ. Να έπιστρέψγς πρός τούς δημάρχους. ■' ’ «
, ΚΟΡΙΟΑ. Αί’, έπειτα; έπειτα.

ΜΕΝΗΝ.. Νά όμολογήσγ.ς ·μεταμέλνειαν δι’όσα είπες. ·>■··■ '
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ΚΟΡΙΟΑ. Χάριν αυτών ! "Οταν ούδέ χάριν τών θεών Πράττω τόυτο, πώς 
είναι δυνατόν νά τό πράξω χάριν αύτών ;

ΒΟΛΟΥΜ. Είσαι πολύ δεσποτικός: άλλ’έν τούτοι; δεν δυνασαι νά εί
σαι κατ’ εξοχήν γενναιόφρων,εΐμή μόνον εις εκτάκτους άνάγκας. Σε ή'κουσα 

λέγοντα 6η εις τού; πολέμους, ή τιμή καί ή πολιτικιό, συμβαδίζουσιν ώ§ 
φίλοι άχώριστοι* τό παραδέχομαι, άλλ’εΐπέ μοι, ποία εινε ή ζημία ήν ή 
μία προξενεί εΐ; τήν άλλην έν κα'.ρώ ειρήνης, άστε, νά μή συνεργάζωνται 

καί τότε;
ΚΟΡΙΟΑ. Σιωπή, σιωπή !
ΜΕΝΗΝ. Εύστοχο; έρώτησις.
ΒΟΛΟΥΜ. *Αν εις τον πόλεμον θεωρήται έντιμον το νά φαίνεσαι οίος 

δεν είσαι—την πολιτικήν δέ ταύτην μετήλθες πρός έπίτευξιν τών σκο

πών οου,— διατί ή αύτή πολίτικη νά μη συμβαδίζω μετά τής τιμή; έν 
ειρήνη, ώσπερ καί έν πολέμφ, άφοΰ εις άμφοτέοας. τάς περιστάσεις εινε έξ 

ί'σου αναγκαία ;
ΚΟΡΙΟΑ. Πρός τί μοί προβάλλεις ταϋτα ;
ΒΟΛΟΥΜ. Διότι τώρα σοΐ (πιβάλλεται νά όμιλήσης εις τον λαόν, όχι 

κατά τό φρόνημα καί τάς υπαγορεύσεις της καρδίας σου, άλλά διά λέξεων 
προσφεοομένων μόνον υπό τής γλώσση;, διά φθόγγων νόθων, ούδαμώς έκ- 
φραζόντων τά αισθήματα τής καρδίας σου.'Γοϋτο δέ δέν σοί προξενεί πλειο- 

τέραν άτιμίαν, η τό νά κυριεύση; διά λόγων ήπιων πόλιν, ής η κατάλη- 
■ψι; ήθελεν άλλως σέ άναγκάση νά ύποστής την τύχην τοϋ πολέμου, καί 

πλείστους νά έκθεσης εις κινδύνους. Καί αυτόν τον χαρακτήρα μου θά με- 

τέβκλλον, δταν ο κίνδυνος τής τύχης καί τών φίλων άπήτει νά πράξω τοΰτσ 
έντίμως. ’Εγώ, η σύζυγός σου, ό υιός σου, οί συγκλητικοί ουτοι και οί 
«ύπατρίδαι, εύρισκόμεθα έν τοιζυτη περιστάσει’ άλλά σύ θά προτίμησης νά 
δείξης το: αυστηρόν τοΰ ή'θους σου καί τον κτηνώδη όχλον, άντί νά περι- 

ποιηθής αύτόν, όπως άποκτήση; τά; συμπάθεια; του, καί προφύλαξής, εκεί
νους οίτινε; άνευ τούτου κινδυνεύουσι νζάπολεσθώσι*

ΜΕΝΗΝ. Αξιόλογος δέσποινα! Έλθέ μεθ’ήμών· όμίλησον μετά πρ^ό- 
τητος’ δύνασαι ού'τω δχι μόνον τον παρόντα κίνδυνον νά άποτρέψης άλλα 

καί νά έπα.νορ.θώσης παν ό,τι πρότεοον άπωλέσθη.
ΒΟΛΟΥΜ. "Υπαγε σέ παρακαλώ πρός αυτού; υίέ μου, και κρατών εις την 

χ,εϊρα τον πίλον εκτείνεις αύτην ουτω—ύπόθες ότι είσαι ενώπιον αύτών — 
κλίνεις έπειτα τό γόνυ έδαφιαίως, διότι έν τή περιστάσει ταύτη- εις.· τούς 
οφθαλμούς τών αμαθών η χειρονομία εινε εύγλωττοτέρα τοΰ λόγου, καί 
συχνά κινών ούτω τήν κεφαλήν, θά δείξηςοτι κατές'ειλες τήν άλαζονείαν 
τής καρδίας σου, καί ότι αύτη κατέστη μαλακή ώς τά ωριμότατα μόρα, 
άτινα ούτε εί; τήν επαφήν άντέχουσι* ή άλλως, είπε αύτοϊς. ότι είσαι ςφα- 

τιωτης των, καί ότι άνατραφείς έν τοϊς πολέμοις, στερείσαι τών αβρών

^κείνων τρόπων ούς δμαλογεϊς ότι ώφέιλες νά ?χης, καί τους .tbtovj έδΐ-. 

καιοϋντο ν’ άπαιτήσωσι παρά σοϋ αίτοΰντος τήν εαυτών φιλίαν, άλλ’ ότι; 
φις το εξής θά συμμορφωθής πρός τάς έπιθυμίας των, έφ’ όσον έξήρτηταί.

$πο σο.ϋ, ... .
ΜΕΝΗΝ. ”Αν μόνον ώς λέγει πράξης, θά. κυριεύσης τάς. καρδίας. των,< 

διότι εινε τόσον πρόθυμοι εις τό συγχωρεϊν όταν τις αίτή συγγνώμην παρ’ 

αύτών, όσον καί εις τό έκφέρειν άσκοπους λόγους. ;
ΒΟΛΟΥΜ. 'Ύπαγε σέ παρακαλώ καί άκουσον ο,τι σέ συμβουλεύουσιν,ί 

καίτοι γνωρίζω ότι θά προετίμας νά καταδιώξης τον εχθρόν εντός, πύρι
νου βαράθρου, παρά νά κολακεύσης αυτόν έντός σκιερού κήπου. Ιδού δ Κο- 

{λίνίος. (Εισέρχεται ό ΚΟΜίΝΙΟΣ).
ΚΟΜΙΝ. ’Έρχομαι έκ τής αγοράς' εινε κατεπεϊγον νά. ενίσχυσης τό 

κόμμα σου, άλλως, ούδέν άλλο μέσον σωτηρίας σοί μένει, είμή ή φυγή ή. 

ήπιος τρόπος. Πάντες εινε έξωργισμένοι.
ΜΕΝΗΝ. Τίποτε άλλο από γλυκά λόγια. .
ΚΟΜΙΝ. Νομίζω ότι θ’ άποβώσιν ύπέρ αύτοΰ άν θελήσγ νά συγκατατεθή. 
ΒΟΛΟΥΜ. ’Οφείλει, και θά θέληση. Είπε, σέ παρακαλώ ότι συγκατατί

θεσαι, καί πορεύθητι έκεϊσε.
ΚΟΡΙΟΛ. Πρέπει λοιπόν νά δείξω εις αύτούς τήν γυμνήν, κεφαλήν μόυ; 

Πρέπει χυδαία ή γλωσσά μου νά διαψεύση τήν εύγενή μου καρδίαν, καί 
αυτή πάλιν νά ύποφέρη τό ψεύδος; Καλά, θά τό πράξω. Καί όμως, εάν 
προέκειτο μόνον περί τής απώλειας τοΰ σαρκίου τούτου τοΰ Μαρκίου, ήδύ- 

ναντο νά μεταβάλωσιν αύτό εις κόνιν καί νά τό διασκορπίσωσιν εις τον 
άνεμον. Ύπάγωμεν εις τήν άγοράν. Μοι άνεθέσατε όμως νά ύποκριθώ πρό- 

σωπον, δπερ ούδέποτε θά ύποκριθώ κατά φυσικόν τρόπον.

ΚΟΜΙΝ. Έλθέ, έλθέ, θά σέ βοηθήσωμεν.
.. ΒΟΛΟΥΜ. Σε παρακαλώ άγαπητέ μου υίέ, καθώς είπες ότι οι έπαινοί 

μου σέ κατέστησαν έξ άρχής πολεμιστήν, ούτω, διά νά επαινεθώ; καί πά-< 

λιν ύπ’έμοϋ, πράξον δ,τι μέχρι τοΰδε δέν έ'πραξας.
ΚΟΡΙΟΛ. Έστω. ’Οφείλω νά το πράξω. Μακράν άπ’,έμρϋ δ χαρακτήρ.' 

μου, καί άς μέ κατκλάβη εταίρας φρόνημα! ’Άς μεταβληθή εις άσθενή 
φωνήν ευνούχου, ή εις κορασίδος άποκοιμιζούσης νήπια,ή βροντώδης καί ώς 

κρότος τυμπάνου ήχοΰσα πολεμική φωνή μοι>! πανούργου μειδίαμα άς επι- 
καθίση έπί τών παρειών μου, καί μειράκιων δάκρυα άς πλημμυρήσωσι τούς. 

Οφθαλμούς μου J άς κίνηση τά χείλη μου γλώσσα έπαίτου, καί άς καμ- 
φθώσι ώς τά τοϋ λαμβάνοντος ελεημοσύνην, τά ώπλισμένα μου γόνατα 
τά δποϊα μόνον επί τοϋ άναβολέως μου έκυρτοϋντο ! Δέν θά τό,πράξω,χέκ 
φόβου μή παυσω τιμών τήν ειλικρίνειαν μου, καί διά τής ύποκρίσεως ταύ- 

τη; προσάψω εις τήν ψυχήν μου χαμέρπειαν άνεξίτηλον.
ΒΟΛΟΥΜ. Πραξον κατά τό δοκοΰν. Εινε άτίμοτικώτερον δι’.έμέ νά έκ- . 

Τόμος 2’. 7. —’Ιούλιο; 1885. 40
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λιπαρώ as, ?> συ εκείνους. Γαϊα μιχθητω πυρί* προτιμότερου νά ύποστί) Ύ} 
μητηρ σου τά επακόλουθα της άλαζονείας σου, παρά νά ζ'φ φοβούμενη την 
επικίνδυνον ΐσχυρογνωμοσύνην σου, διότι περιφρονώ τον θάνατον μεθ’δσης 

και σύ γενναιότητος. Πραξον όπως επιθυμείς. Ή άνδρεία σου εΐνε ίδικη 

μου, παρ’έμοϋ έθηλασες αυτήν, μόνη -η άλαζονεία σου εΐνε ίδικη σου.
ΚΟΡΙΟΑ. ’Ησύχασαν σέ παρακαλώ" μεταβαίνω μ^τερ εις την αγοράν" 

μη μέ έπιπληττης πλέον. Θά ύπεξαιρέσω άγυρτικώς την εύ'νοιαν αυτών, 
θά ύποκλέψω την άγάπην των, και θά έπανέλθω άγαπώμενος υπό των βα- 

ναυσουργών της Ρώμης.Ιδού, άπέρχομαι" χαιρέτισόνμοι την σύζυγόν μου. 
Θά έπανέλθω ύπατος, ειδεμή, μη έμπιστευθ·ης ποτέ εις την περί τό κο- 
λακεύειν δεξιότητά μου.

ΒΟΑΟΥΜ. Πράξον ώς θέλεις. (’Εξέρχεται).
KOMIN. “Αγωμεν" οί δήμαρχοι σέ περιμένουσιν’ έτοιμάσθητι ν’άπολο- 

γηθγς άπαθώς, διότι ώς μανθάνω, σοί έτοιμάζουσι κατηγορίας πολλφ σο- 
βαρωτέρας των όσων μέχρι τοϋδε σοί προσήψαν.

ΚΟΡ1ΟΛ. «Άπαθώς», ιδού τό σύνθημα.’Άγωμεν σάς παρακαλώ" άς έφεύ- 
ρωσι κατηγορίας εναντίον μου, θά απαντήσω ώς έντιμος άνηρ.

ΜΕΝΗΝ. Ναί. άλλ’ άπαθώς.
ΚΟΡΙΟΑ. "Εστω, άπαθώς! ’Απαθώς. (’Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗΓ
"Η αύτή πόλις. "Η Αγορά.

(Εισέρχονται <5 Σ1ΚΙΝ1ΟΣ καί ό ΒΡΟΥΤΟΣ).

ΒΡΟΥΤ. *Η κυριωτάτη κατ’ αύτοϋ κατηγορία έστω ότι επιδιώκει τυ
ραννικήν εξουσίαν" εάν άπαλλαχθρ ταύτης, κατηγορήσατε αύτοϋ σφοδρώς 
διά τό προς τόν λαόν μϊσός του, καί διά τό ότι ούδέποτε διένειμε τά έν 

Άντίιρ ληφθέντα λάφυρα.’ (Εισέρχεται είς άγορανόμος). Λοιπόν, θά έλθφ ;

ΑΓΟΡΑΝ. ’Έρχεται.
ΒΡΟΥΤ. Τίνες τον συνοδεύουσι ;
ΑΓΟΡΑΝ. Ό γέρων Μενηνιος καί οί συγκλητικοί εκείνοι οΐτινες ηύνόη- 

σαν αυτόν πάντοτε.
ΣΙΚΙΝ. “Εχεις Ονομαστικόν κατάλογον των ψήφων άς έλάβομεν; 
ΑΓΟΡΑΝ. Ναί, είναι έτοιμος.
ΣΙΚΙΝ. Δνρρεσες αύτάς κατά φυλάς;

1 Κοινόν ϊε κατηγόρησαν αϊτοί κατηγόρημα τήν ϊιανομην των λαφύρων, ά λαβών Ικ τ^ς 
Άντιωτών χώρας οϊκ άνήνεγκεν εις τό δημόσιον, άλλα διένειμε τοΐς μεβ’ αϊτοί οτρατευομέ- 
νοις. (Μαρκ. σελ. 437).
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ΑΓΟΡΑΝ. Ναί.ΣΙΚΙΝ. Κάλεσον άμέσως τόν λαόν ενταύθα, καί όταν μέ άκούσωσι λέ* 
γοντα «’Εν όνόματι τ·ης δυνάμεως καί τοϋ δικαιώματος τοϋ δήμου διατατ- 

•δτομεν νά γίνη ούτω,είτε περί θανάτου,είτε προστίμου,ε?τε περί τιμωρίας 
«ποόκειΐαι, έάν εγώ εί'πω πρόστιμον». «Πρόστιμον» άς άναφωνησωσι καί 

ούτοι, άν θάνατον «Θάνατον» άς κραυγάσωσι, εμμενοντες επι του παλαιού 
προνομίου καί της ισχύος ην χορηγεί αϋτοϊς το νόμιμον τ^ς κατηγορίας.

ΑΓΟΡΑΝ· Θά άναγγέίλω είς αυτούς ταϋτα.
ΒΡΟΥΤ. “Οταν δ’ άπαξ άρχίσωσι νά κραυγάζωσι, άς μη παύσωσι, άλλ’ 

άς' άπαιτησωσί μετά συγκεχυμένου θορύβου την άμεσον εκτελεσιν οιασδη- 

ποτε άποφάσεώς μας.
ΑΓΟΡΑΝ. Πολύ καλά.

! ΣΙΚΙΝ. Ένθάρρυνον καί προετοίμασον αύΐούς εις παν ύφ’ ημών δοθησό-

f μενον νεϋμα.
ΒΡΟΥΤ. Εις τό έργον σου. (Εξέρχεται ό άγαρονόμος). Έρεθισον αυτόν άμε- 

σ'ώς" συνείθισε πάντοτε νά ύπερισχυη καί νά έπιβάλληται εις πάντα 
έναντιούμενον αύτώ" όταν δ’ άπαξ όργισθ·?ί, δέν δύνατατ νά κρατ^σγ την 
οργήν του, εκφράζει ότι έχει εις την καρδίαν, καί αυτό ΐ'σα ί'σα θά παρά-

[ σχν) εις ημάς την ευκαιρίαν νά τον έξολοθοεύσωμεν.

I ΣΙΚΙΝ. Ιδού έρχεται. (Είσέρχεται ό ΚΟΡΙΟλΑΝΌΣ, ©ΜΕΝΗΝΙΟΣ, ό ΚΟ-
| Μ1ΝΙ0Σ μετά συγκλητικών καί πατρικίων.

ΜΕΝΗΝ. Άταράχως, σέ παρακαλώ.
ΚΟΡΙΟΑ. Ναί, ώς ιπποκόμος άνεχόμενος πάσαν υβριν χάριν ίλίγων κερ- 

ματίων. Εί'θε οί θεοί νά διαφυλάξωσι την Ρώμην, καί άξιότιμοι άνδρες νά 
καταλάβωσι τάς διχαστικάς έδρας ! Εί'θε νά έμφυτεύσωσίν είς ύμάς άγά- 

πην, καί νά πλήρώσωσι τούς εύρεϊς ημών ναούς πλήθους έύλογοΰντος το 
όνομα της είρηνης, καί δχι τάς οδούς στιφών διαμαχομένων!

Α' ΣΥΓΚΑΗΤ. Γένοιτο, γένοιτο.
ΜΕΝΗΝ. Γε\ XtX ευχή ! (Εισέρχεται πάλιν ό άγορανόμος μετά πολιτών). 

ΣΙΚΙΝ. Προσέλθετε, πολϊται.
ΑΓΟΡΑΝ. ’Ακούσατε τούς δημάρχους σας. Προσοχή, σιωπή,λέγω ! 

ΚΟΡΙΟΑ. Άκούσατέ μου πρώτον.
. Άμφότεροι οί ΔΗΜΑΡΧΟΙ. Καλά, δμίλησον. At'! σιωπή!

ΚΟΡΙΟΑ. Αύται εΐνε πάσαι αί κατ’ έμοϋ κατηγορίαι; ’Εδώ θ’ άπο- 

ληξωσι ;
ΣΙΚΙΝ. Ερωτώ άν υποβάλλεσαι είς την άπύφασιν του λαοδ, άν ανα

γνώριζες τούς άρχοντας αύτοϋ, καί συγκατατίθεσαι νά ύποστ^ς την νόμι
μον τιμωρίαν δι’ όσα τυχόν πλημμελήματα άποδειχθγς διαπράξας.

ΚΟΡΙΟΑ. Συναινώ.
ΜΕΝΗΝ. Α”, σείς πολϊται λέγει ότι συναινεϊ’ λάβετε ύπ’ έψει.τάς πο-..
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λεμικάς αύτοϋ εκδουλεύσεις, καί Ενθυμήθητε τά επί τοϋ σώματός του τραύ
ματα, τχ όποια χαίνουσιν ώς τάφοι νεκροταφείου.

ΚΟΡΙΟΑ. Άμυχαί άκανθών, ούλαί γέλωτα μόνον προκαλοϋσαι.
ΜΕΝΙΙΝ. Αάβετε προσέτι, ύπ’ δψει οτι, όταν δέν δμιλή ώς Εμπρέπει είς 

πολίτην, πράττει τοϋτο διότι δμιλεΐ ώς στρατιώτης· μη εκλαμβάνητε ώς 
,κακεντρέχειαν τό άπότομον της Εκφράσεώς του, άλλ’ ώς είπον,' θεωρήσατε 
αυτό ώ.ς άρμόζον μάλλον είς στρατιώτην καί ό'χι ώς Εκφράζον μίσος Εναν
τίον σας.

KOMIN. Καλά, καλά, άρζεΐ πλέον.
ΚΟΡΙΟΑ. Τι συμβαίνει, .και Ενώ άφ’ενός μέ εξελέξατε ύπζτονπαμψη- 

φει, με κατησχυνατε, τόσον, ώστε ν’άκυρώσητε άμέσως την εκλογήν ;
ΣΙΚΙΝ. Συ οφείλεις ν’ άπολογηθγς είς ημάς.
ΚΟΡΙΟ V. Αεγετε λοιπόν. ’Έχετε δίκαιον· Εγώ πρέπει ν’ άπολογηθώ.
ΣΙΚΙΝ. Σέ έγκαλοϋμεν ώς επιδιώξαντα την κατάργησιν των καθεστώ

των εν Ρώμη, και θελήσαντα δι’ Επιτηδείων τρόπων νά περιβληθης τυ
ραννικήν Εξουσίαν, δε’ 8 παρίσταται ώς ποοδότης τοϋ λαοϋ:

ΚΟΡΙΟΑ. Πώς ! Προδότης!
ΜΕΛίΝ. Άταράχως. . . την ύπόσχεσίν σου.
ΚΟΡΙΟΑ. Ας περιβκλωσι τόν λαόν αί φλόγες τοϋ κέντρου τοϋ Άδου ! 

.’Εμέ νά όνομάσωσι προδότην ! Βλάσφημε δήμαρχε ! Και εΓκοσι χιλιάδες 
θάνατοι άν ήσαν Εντός των δφθαλμών σου, καί άλλα τόσα εκατομμύρια 
εν τ^ πυγμ·ρ σου, και τό διπλάσιον τούτων επί τής ψευδοΰς γλώσσης σου, 
,θα σρι ελεγον, οτι ψεύδεσαι, μετά φωνής τόσον ειλικρινούς, μεθ’ όσης προ
σεύχομαι εις τούς θεούς. ' .

ΣΙΚΙΝ. Τόν ηχούσατε, πολϊται ;
• , ΠΟΑΙΤ. Είς την Ταρπηιαν, είς την Ταρπηιαν!

-ΙΚ1Ν. Σ.ωπη . Δεν εχομεν αναγκην άλλων κατηγοριών Εναντίον του. 
’Ηχούσατε τί είπε, καί εί'δετε τί έ'πραξε, πώς Ερράπισε τούς άρχοντάς σας, 
καπαρωμένος υμών αύτών, πώς άντέταξε βίαν κατά τοϋ νόμου, καί πε- 
ριεφρονησε την Εξουσίαν εκείνων οίτινες ώφειλον νά δικάσωσιν αυτόν. 
Ταυτκ παντα είνε τόσον αξιόποινα, ώστε πρέπει νά υποστη τόν σκληρό- 
τατον τών θανάτων. . 1

ΒΡΟΥΤ. Άλλ’έπειδή προσήνεγκε μεγάλας Εκδουλεύσεις είς την 'Ρώμην...
. ΚΟΡΙΟΑ ΑΝ. Γι φλυαρείς περί Εκδουλεύσεων;

ΒΡΟΥΤ. 'Ομιλώ περί πράγματος τό όποιον γνωρίζω.
.. ΜΕΝΗΝ. Αυτή είνε ή ύπόσχεσις τήν όποιαν έ'δωκες είς την μητέρα σου·

< KOMIN. Μάθε σέ παρακαλώ, .... ’
ΚΟΡΙΟΑΑΝ. Δέν θέλω πλέον ν’ άκούσω τίποτε. ’Ας μοί επιβάλωσι τόν 

απο τής άποκρημνου Ταρπηίας θάνατον, άς μέ εξορίσωσι νά πλάνώμαι 
πήδε κάκεϊσε, άς μέ Εκδείρωσι ζώντα, άς μέ ρίψωσιν είς τάς είρκτάς, καί
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νά μοί παρέγώσιν Ενα μόνον κόκκον’σίτου κάθ’εκάστην, ’ίνα ούτώ άπ’ο- 
θάνω Εκ τοΰ'λιμοϋ, ούτε άντί ενός εύμενοΰς λόγου θά Εξηγόραζόν την 
Επιείκειάν των, ούτε θά κατεβίβαζον τό φρόνημά μου, χάριν^ όλων όσα 
δύνανται νά χορηγήσωσι, καί &ν προέκειτο νά λάβω αύτά άντί μιάς «Κα- 
λημέρας». , ι

ΣΙΚΙΝ. ’Επειδή έκάστοτε, εφ’ οσον εδόνατο Εδήλωσε τό προς τον λαόν 
μϊσός του, .καί προσεπάθησε νά στέρηση αυτόν τής Εξουσίας του, επειδή 
τελευταίου ετι ήγειρε χεϊρα εχθρικήν δχι {κόνον ενώπιον τής σεβαστής 
δικαιοσύνης, άλλ’ Επ’ αυτούς τούς λειτουργούς οίτινες άπονέμουσιν αύ- 
τήν, διά ταϋτα, Εν όνόμκτι τοϋ λαοϋ καί δυνάμει τής ισχύος ήμών των 
δηυιάοχων, Εξορίζομεν αύτόν Εκ τής πόλεως ημών άπό τής στιγμή; ταύ- 
της* άπαγορεόεται δέ αότφ ή είς τήν πατρίδα κάθοδος Επί ποινή κατα
κρημνίσεις άπό τής Ταρπηίας’ γενηθητω τοϋτο έν όνόματι τοϋ λαοϋ.

ΠΟΑΙΤ. Ούτω θά γίνη, ούτω. θά γίνη· νά φύγη. Κατεδικάσθη εις εξο
ρίαν, έτελείωσε.

KOMIN. Άκουσατέ μου συμπολϊται καί φίλοι μου.
ΣΙΚΙΝ. Κατεδικάσθη’ ούδέν πλέον εχομεν ν’ άκούσωμεν.
KOMIN. Συγχωρήσατε μοϊ νά ομιλήσω. Υπήρξα ύπατός, κάί lai *θϋ 

σώματός μου δύναμαι νά δείξω τά σημεία των Εχθρών τής 'Ρώμης. Τήν· 
ευπραγίαν τής πατρίδας μου άγαπώ μετ’ εύλκβείας τρυφερωτέρας, άγιω- 
τέρας καί εγκαρδιωτέρας, ή αυτήν τήν ζωήν μου, πλειότερον τής συζυγου 
καί τών τέκνων μου, τοϋ αίματος καί τών σπλάγχνων· μου* εάν λοιπον 
ή'θελον νά εί'πω· οτι. ...

ΣΙΚΙΝ. Έννοοΰμεν ποΰ τείνει δ λόγος σου" τί ήθελες να ειπης, ;·
ΒΡΟΥΤ. Δεν επιτρέπεται νά ρηθή άλλο, ή ότι κατεδικάσθη εις εςοριαν 

ώ; Εχθρός τοϋ λαοϋ καί τής πατρίδος του- και τοϋτο θα γιν·η,
ΠΟΑΙΤ. Τοϋτο, τοϋτο πρέπει νά γίνη.
ΚΟΡΙΟΑΑΝ. ’Αγέλη κυνών, ών τήν άναπνοήν βδελυσσομκι τόσον, όσον 

τάς Αναθυμιάσεις σαπροϋ Ελους, ών τήν εύνοιαν Εκτιμώ , τόσον, δσον 
τά άταφα πτώματα, άτινα μολύνουσι τόν άέρα, εγώ σάς εξορίζω,· μεί
νατε Ενταύθα μέ τήν άστκσίαν σας. Άς σάς έμπνέη τρόμον ή· ελάχι
στη, φήμη καί’ άπελπισμόν τα κούνημα τών λοφιών τών εχθρών σας ! Δια
τηρήσατε άκόμη; τήν εξουσίαν τοϋ εξορίζειν τούς· προστάτας σας, μέχρις 
,ού'έπί τέλους ή άνοιά σας, ήτις μόνον όταν άλγη αισθάνεται, μή φερ
μένη μηδέ ύμών αυτών, διότι είσθε ύμών αύτών εχθροί, σάς πα-ραδώσή 
ευτελέστατους δούλους, είς έθνος, όπερ ήθελε νικήσει ύμάς άμαχητί! Κα- 
ταφρονών τήν πόλιν ενεκα ύμών, στρέφω προς αύΐήν τά νώτα.'Υπάρχέι καί 
άλλαχοϋ κόσμος. (’Εξέρχεταιό ΚΟΡΙΟΛΑΝΌΣ μετά τοϋ ΚΌΜΗΝ1Ο1, τών Συγ 
κλητικών καί Πατρικίων.

ΑΓΟΡΑΝ. ’Έφυγεν, εφυγεν δ Εχθρός τοϋ λαοϋ !
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ΠΟΛΙΤΑΙ. Έξωρίσθη S *χθρός μας Έφυγε ! . . Ζητώ ! (Κρευγάζουσί 
πάντες καί άναρρίπτουσι τους πίλους*

ΣΙΚΙΝ. Συνοδεύσατε τον εως ατού εξέλθη τών παλών, καί άνταπόδοτ® 
αύτφ την προς υμάς περιφρό.νησίν ταυ. ’Ερεθίσατε αύτδν όπως τφ έμ- 
πρέπει. ’Άς παρακολούθηση περίπολος την διά της πόλεως πορείαν ημών., 

ΠΟΛΙΤΑΙ. Ύπάγωμεν, ύπάγοιμεν, άς τδν άκολουθησωμεν εως οτου· 
έξέλθη έκ τών πυλών τίίς πόλεως. Είθε οί Θεοί νά διαφυλάττω,σι τούς 

εύγενΐΐ; ημών δημάρχους! Ύπάγωμεν. {’Εξέρχονται}.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΚΗΝΗ Α' 

Ρώμη. Ενώπιον τών πυλών τ^ς πόλεως.

Εισέρχεται δ ΚΟΡ1ΟΛΑΝΟΣ, ή ΒΟΛΟΪΜΝΙΑ, ή Β1ΡΓ1Α1Α, δ ΜΕΝΗΝΙΟΣ, 
ό ΚΟΜ1Ν10Σ καί Ήν«,ς νέοι ώπατρίξαι.

ΚΟΡΙΟΑ. “Ελα, άς παύσωσι τά δάκρυα. Σύντομον άποχαιρετίσμόν. Τ& 
πυλυκέφκλον τέρας μέ έκδιωκει διά τών κεράτων του “Ε, μητέρ, τί άπέ- 

γεινεν η προτέρα σου γενναιότης ; Συνείθιζες νά λέγγς δτι ·ή συμφορά ητον 
η λυδία λίθος τίίς γενναιοφροσύνης, καί δτι κοινά ατυχήματα καί οί κοι

νοί τών ανθρώπων ύποφέρουσι, οτι έν γαληνιαίοι θαλάσση πάντα τά πλοία 
δεικνυουσι την αύτην δεξιότητα είς τδ θαλασσοπόρε?*, καί οτι μόνον δ' 

γενναιόφρων δύναται νά ύποφέρη άταράχως τά καίρια τραύματα τ-ης τύ
χης. Μέ έδίδασκες διδάγματα δυνάμενα νά καταστησωσιν άηττητο,ν την 
διδασκομένην αυτά καρδίαν.

ΒΙΡΓΙΛ. ΎΩ θεοί !

ΚΟΡΙΟΑ. Σε παρακαλώ γΰναι.....
ΒΟΛΟΥΜ. Έρρέτωσαν οί βαναυσουργοί τίίς Ρώμης, καί αυτοί καί τά 

έργα των!
ΚΟΡΙΟΑ. Τί, τί; Θά μέ άγαπησωσιν όταν έκλείψω. Λοιπόν, μ^τερ, άνά- 

λαβε τδ θάρρος εκείνο, τδ δπο,ϊον είχες όταν έ'λεγες οτι, άν ησο σύζυγος 

τοΰ Ήρακλέους ή'θελες έκτελέσει έξ τών άθλων αύτοΰ 'ίνα άπαλλάξης 
αύτδν τηλικούτου καμάτου. Μη λυπήσαι Κομίνιε. Χαΐρε. Χαΐρε σύ
ζυγε, χαΐρε μητερ. Τά κατ’ εμέ θά βαδίσωσιν ακόμη κατ’ εύχην. 1 
Τά δάκρυα σου γηραιέ καί πιστέ Μενηνιε είσί πικρότερα δακρύων 

νεανίου, καί δηλητηριάζουσι τούς οφθαλμούς σου. Σέ ειδον άκαμπτου 
παλαιέ μου στρατηγέ, καί πολλάκις εγένεσο θεατής σπαραξικάρδιων θεα-

1 J will do well yet. OJSlv λέγει ό Ueming άνδρικώτιρον και ουγζινητικώτιρον τών λό
γων τούτων τού Γίοριολανού.

ΚΟΡΙΟΑ. Ό θεοί!

μάτών. Ειπέ είς τάς περίλυπους ταυτας γυναίκας δτι τδ θρηνεϊν βυμφδ·· 
ράς Αναπόφευκτους εινε τόσφ μωρόν, δσφ καί τδ γελάν έπ’ αύταϊς. Καλώς 

γινώσκεις, μήτερ, οτι τά τολμήματα μου ησαν πάντοτε η παρηγοριά σου. 
Πίστευε ,λοιπδν άκραδάντως οτι, καίπερ Απέρχομαι μόνος, ώσπερ μονηρης 
δράκων, ούτινος τδ σπηλαιον εμποιεί τρόμον, καί 8ν έξ άκο^ς μάλλον $ 
έξ δψεως γνωρίζουσιν οί άνθρωποι, πίστευε λέγω δτι δ υιός σου, η θά πέση 

θϋμα δόλου τίνος, $ θά πράξη έ'ργα Ανώτερα τών κοινών Ανθρώπων.
ΒΟΛΟΥΜ. Ποϋ ύπάγεις, ώ υιών άριστε ; Αάβε μετά σοΰ έπί τινα χρό

νον τδν άγαθδν Κομίνιον. Άκολούθησον ώρισμένον σχέδιον, άντί νά έκτί- 
θεσαί παραφόρως εις πάντα προσπίπτοντα κατά την πορείαν σου κίνδυνον.

ΚΟΡΙΟΑ. Ώ θεοί!
ΚΟΜΙΝ. Θά σέ Ακολουθήσω έπί ένα μ·ηνα δπως συναποφασίσωμεν περί 

του τόπου έ'νθα θά διαμείνης, ίνα τά κατ’ άλληλους μανθάνωμεν, ούτως 
ώστε, άν τυχδν παρουσιασθί) εύκαιρίκ νά άνακληθίίς, νά μη ζητώμεν ένα 
άνδρα εις τά τέσσαρα σημεία τοϋ δρίζοντος, μήτε νά άπολέσωμεν την ευ
καιρίαν ητις παρέρχεται πάντοτε, όταν δ ενδιαφερόμενος άπουσιάζη.

ΚΟΡΙΟΑ. “Εχε ύγείαν* είσαι ·*ίδη πολιός, καί τόσω κατάμεστος πολεμι
κών Αγώνων, ώστε δέν δύνασαι νά περιπλανάσαι μεθ’ένδς νέου έτι καί 
άκμαίου· συνοδεύσατε με μέχρι τών πυλών της πόλεως. Έλθέ γλυκεία σύ
ζυγος, έλθέ φιλτάτη μητερ, και σείς οί Αληθώς εύγενεϊ; μου φίλοι· άμα 
δέ έξελθόντα, άποχαιρετίσατέ με γελώντες. “Ελθετε παρακαλώ. Έφ’ δσον 
είμαι εις τδν κόσμον, θά μανθάνετε τά κατ’ εμέ, καί ούδέποτε θ’ άκού- 

σητέ τι άπ^δον προς τδ παρελθόν μου.
ΜΕΝΗΝ. Ιδού ή άζιοπρεπεστάτη γλώσσα ην ποτέ δύναταί τις ν’άκούση. 

Μη κλαίωμεν. *Αν ηδυνάμην ν’ άποτινάξω τδ βάρος επτά μόνον ετών έκ 
τών γηραιών τούτων μελών τοΰ σώματός μου, μά τούς θεούς θά σέ ^κα- 

λούθουν βίίμαπρδς βήμα.
ΚΟΡΙΟΑ. Δός μοι την χεΐρά σου. “Ελθετε. (’Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ Β'
Ή αυτή πόλις. "Οδός παρλ τάς «ιύλας τής πόλεως.

Εισέρχονται ό Σ1ΚΙΝΙΟΣ, ό ΒΡΟΥΤΟΣ καί βΐς άγορανόμος.

ΣΙΚΙΝ. Ειπέ εις αύτούς νά έπιστρέψωσιν όλοι εις τάς οικίας των' άπήλ- 
θεν εκείνος καί δέν θά προχωρητωμεν περισσότερον. Άγανακτοΰσιν οί ύπέρ 

αύτοΰ κηρυχθέντες εύπατρίδαι»
ΒΡΟΥΤ. Άφοΰ νίδη έπεδείξαμεν την ίσχύν ημών, άς φανώμεν τοςπει·» 

νοφρονέστεροι νΰν, η δτε είργαζόμεθα προς τοΰτο.



(620 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
• ΣΙΚΙΝ. Διέταξαν αύτούς νά έπανέλθωσιν εις τάς Οικίας ίων, λέγων 

•οτι έ'φυγεν δ μέγας αύτών εχθρός, και οτι άνεκτησαντο την προτέραν 
■αύτών δύναμιν.

ΒΡΟΥΤ. Στείλε τους στα ’σπιτίκ των. (’Εξέρχεται ό άγορανόμος). Είσέρχον— 
ταιή ΒΟΥΛΙΜΊΑ, ή ΒΕΡΓΙΛ1Α καί ό ΜΕΝ1Ν1ΟΣ. Ιδού ή μητηρ. του.

ΣΙΚΙΝ. "Ας την άποφύγωμεν.
ΒΡΟΥΤ. Διατί;
ΣΙΚΙΝ. Λεγουσιν δτι εινε παράφρων.
ΒΡΟΥΤ. Μας είδον, άλλ’ εξακολουθεί τον δρόμον σου.

■ · ΒΟΥΔΟΥΜΝ. "Ω σέ. καλή ώρα σάς συνηντησα. Εί'θε ολόκληρος η πα- 
νώλης τών θεών νά καταπέσγ εις δ,τι άγαπάτε!

: ΜΕΝΗΝ. Σιώπα, μη φωνάζγς τόσφ.
ΒΟΛΟΥΜΝ. "Αν ηδυνάμην νά κρατήσω τά δάκρυα, θά Ακόυες ..... 

•’Αλλά καί πάλιν θ’ άκούσγς. (Πρός τόν Βρούτον). Τί, θέλεις νά φύγγς ;
ΒΙΡΓΙΑ. (ίϊρός τόν Σικίνιον). Και σύ θά μείνγς. ’Ώ διατί νά μη δύναμαι 

νά εί'πω το αύτό και εις τον σύζυγόν μου !

ΣΙΚΙΝ. Μήπως είσθε άνδρε^ ;
ΒΟΛΟΥΜΝ. Ναί, Ηλίθιε’ είνε τοΰτο εντροπή ; ’Ακούσατε τον τον άθλιον. 

Δεν ^το άνηρ δ πατήρ μου ; Πώς έ'σχες την δολιότητανά έξορίσ-ρς έκεΐ- 
-νον ούτινος το ξίφος κατηνεγκεν υπέρ τ·ί5ς Ρώμης περισσότερα γενναία 

*παο’ δσους λόγους έπρόφερε το στόμα σου ;
ΣΙΚΙΝ. "Υψιστε Θεέ !
ΒΟΛΟΥΜΝ. Περισσότερα γενναία τραύματα, και ταϋτα προς το καλόν

■ ίτνίς Ρώμης, παρ’ δσους σύ φρονίμους λόγους. ’'Ακούσε τοΰτο — Πήγαινε, πη-

■ γαινε.—Άλλ’ όχι, θά μείνγς. Έπεθόμουν δ υιός μου. νά ·ητον είς την έ'ρη-
' μον μέ το κοπτερόν του ξίφος είς τάς χεΐρας, και εκεί ολόκληρος ·η γε
νεά σου ενώπιον του.

ΣΙΚΙΝ. Τί μέ τοΰτο ,·
ΒΕΡΓΙΑ. Τί μέ τοΰτο ; Θά έξωλόθρευεν πάντας τούς άπογόνους σου. 
ΒΟΛΟΥΜΝ. Καί νόθους καί γνησίους. "Ω γενναίε άνερ, πόσας πληγάς 

έ'λαβες χάριν τής Ρώμης !

ΜΕΝΗΝ. Σιωπή, σιωπή λοιπόν 1
ΣΙΚΙΝ. ’Εγώ έπεθόμουν νά έ'μενε πρός την πατρίδα οϊος έξ αρχής ^το, 

καί νά μη διέλυε τόν δεσμόν, δν αυτός συνέδεσε.

ΒΡΟΥΤ. Καί εγώ θά τό έπεθόμουν.
·■ . ΒΟΛΟΥΜΝ. (Και εγώ θά τό έπεθόμουν)! Σείς παρωργίσατε τον λαόν, 
(ξόανα, δυνάμενα νά κρίνητ.ε περί τής. αξίας του, βσον εγώ νά εν

νοήσω τά μυστήρια έκεΐνα τών οποίων την άποκάλυψιν δεν επιτρέπει είς
' την γην δ ουρανός.

ΒΡΟΥΤ. 'Υπάγωμεν σέ παρακαλώ-
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• ΒΟΛΟΥΜΝ. Ναί, ναί, φύγετε παρακαλώ. Λαμπρόν έργον κατορθώσατε· 
άλλ’ άκουσατε τοΰτο πριν φύγετε. "Οσφ τό Καπιτώλειον υπερέχει τής. 
πενιχρω τάσης οικίας τής Ρώμης, τόσφ καί δ υιός μου — δ σύζυγος τής 
γυναικός τάύτης την δποίαν βλέπετε εδώ—εκείνος τόν οποίον έξωρίσαΐε, 

ώπερτερεΐ πάντων ύμών.
ΒΡΟΥΤ. Καλά, καλά, σέ άφίνομεν.
ΣΙΚΙΝ. Ίϊρός τί νά μένωμεν εδώ ύβριζόμενοι ύπό παράφρονος ;

ΒΟΛΟΥΜΝ. Λάβετε μαζί σας καί τάς εύχάς μου. (’Εξέρχονται οί δήμαρχοι). 
Εί’θε οί θεοί νά μη έμερίμνων περί άλλου τινός, είμη περί τής έκπληρώσεως 
τών καταρών μου! ’Άν άπαξ μόνον καθ’έκάστην ηδυνάμην νά συναντώ άύ- 
,'τούς, ή καρδία μου θ’ άνεκουφίζετο έκ τοΰ καταπιέζοντος αυτήν βάρους.

ΜΕΝΗΝ· Τούς τά είπες στρογγυλά, καί μά την αλήθειαν έ'χεις πολύ 

.δίκαιον. Δειπνείτε μαζί μου ;
• ΒΟΛΟΥΜ. Τροφή μου είνε η δργη μου’ καταβιβρώσκω έμαυτην καί 

θ’ άποθάνω έκ της τροφές ταύτης. Έλθέ, ύπάγωμεν. (Πρός τήν Βιργιλίαν). 
:”Αφες τά κλαυθμυρίσματα ταϋτα, καί θρηνησον δπως εγώ,, δμοιάζουσα πρός 

•την ώργισμένην ’Ήραν. Έλθέ, έλθέ. (’Εξέρχονται).

ΜΕΝΗΝ. Ουφ, ουφ!

ΣΚΗΝΗ Γ
Ή μεταξύ 'Ρώμης καί Άντίου οδός.

(Εισέρχονται συναντώμενοι ΡΩΜΑΙΟΣ καί ΟΥΟΑΟΥΣΚΟΣ).

ΡΩΜ. Σε γνωρίζω καλά κύριε, καί μέ γνωρίζεις’ Ονομάζεσαι νομίζω 

.Άδριανός.
ΟΥΟΛ. Μάλιστα, κύριε, μά την άληθειαν σέ έλησμόνησα.

ί ΡΩΜ. Είμαι Ρωμαίος, άλλά διάκειμαι έχθρικώς πρός τά τών Ρωμαίων, 

δπως καί σύ.
ΟΥΟΛ. Δέν είσαι δ Νικάνωρ ; ’Όχι.

ΡΩΜ. "Ολος κΐ’ολος.
ΟΥΟΛ. Είχες μεγαλείτερον πώγωνα όταν σέ είδον τελευταίον' άλλ’ έκ 

της φωνής άναγνωρίζω τό πρόσωπον. Τί νέα έκ της 'Ρώμης ’, Διετάχθην 
παρά τής Ούολουσκικης κυβερνησεως νά μεταβώ εις συνάντησίν σου. Μέ 

άπηλλαξες πορείας μιας ημέρας.
ΡΩΜ. Εις την 'Ρώμην έλαβε χώραν άλλόκοτος έπανάστασις· δ λαός 

ηγέρθη κατά τών γερουσιαστών, τών πατρικίων καί τών εύγενών.
ΟΥΟΛ. ’Έλαβε χώραν ! "Ωστε λοιπόν έτελείωσε ; ή κυβέρνησές μας δέν 

φρονεί τοΰτο’ ενεργεί μεγάλας πολεμικάς παρασκευάς, καί έλπίζει νά 

καταβάλη αύτούς. έν τγ έξάψει τήςδιχονοίας των.
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ΡΩΜ. Ή μεγάλη πυρά έσβέσθη, άλλ’ ή ελάχιστη Αφορμή, δυνατό» νά 
άναζωπυρήση αύτην, διότι τόσφ βαρέως φέρουσιν οί εύπατρίδαΐ την εξο
ρίαν τοϋ άξιοτίμου εκείνου Κοριολανοΰ, ώστε εινε κατά πάντα διατεθει

μένοι ν’ άφαιρέσωσιν από τδν λαδν πάσαν ίσχύν, και τδν στερήσωσι διά 
παντδς τών δημάρχων του. Ό σπινθήρ ύποκαίεται ύπδ την τέφραν, καί 
ή ελάχιστη αφορμή δύναται νά προκαλέση δεινήν αύτοΰ έ'κρηξιν.

ΟΥΟΛ. Ό Κοριολανδς έξωρίσθη !
ΡΩΜ. Ναί, έξωρίσθη.
ΟΥΟΛ. Τοιαΰτα άγγέλλων, θά τύχης θερμής δεξιώσεως Νικάνωρ. Τά 

τών Ούολουσκων βαίνουσι κατ’ ευχήν τώρα. ’Ήζ.ουσα νά λέγωσιν δτι, ή 
καταλληλότατη στιγμή προς πζραπλάνησιν ύπζνδρου γυναικός,είνε εκείνη 
καθ’ ήν ή'θελεν έπέλθει δυσαρέσκεια μεταξύ αύτής καί τοΰ συζύγου της. *0 

γενναίος σας 'Γύλλος Άμφίδιος θά διζπρέψη κατά τδν επικείμενον πόλεμον, 
επειδή δ μέγας αύτοΰ αντίπαλος Κοριολανδς δέν λαμβάνεται πλέον ύπ’οψει 
έν τή πατρίδι του.

ΟΥΟΛ. Άναγκαίως θά δικπρέψη. Είμαι πολύ εύτυχής συναντήσας σε 
τόσον άπροσδοκήτως. "Εθεσαρ τέρμα είς τήν αποστολήν μου, και μετά 
χαράς θά σε συνοδεύσω εις τήν πόλιν.

ΡΩΜ. Μεχρις δτου έλθη ή ώρα τοΰ δείπνου, θά σοι εί'πω πράγματα 
πολύ παράδοξα, συμβάντα έν Ρώμη' ταϋτα δέ πάντα συμβάλλονται είς 
τήν επιτυχίαν τών εχθρών της. "Εχετε, είπες, στρατδν έτοιμον;

ΟΥΟΛ. Στρατδν θαυμάσιου. Οί εκατόνταρχοι και οί άνδρες αύτών κατε- 
τάχθησαν ή'δη είς τάς τάξεις καί εινε έτοιμοι νά έξορμήσωσιν άνά πάσαν 
στιγμήν.

ΡΩΜ. Χαίρω άκούων δτι εινε ετοιμοπόλεμοι, καί νομίζω δτι εγώ θά 
θέσω αυτούς είς κίνησιν. Έγκαοδίως χαίρω φίλε, διότι σέ συνήντησα, κάί 
διότι θά συνοδοιπόρήσωμεν.

ΟΥΟΛ. Μέ προλαμβάνεις λέγων οτι έσκεπτόμην νά εί'πω. .’Εγώ έχω 
ισχυρότερου λόγον νά χαίρω έπί τή συναντήσει σου.

ΡΩΜ. Λοιπόν, ύπάγωμεν. (’Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ Δ' 1
|| "Αντιον. ’Ενώπιον τής οικίας τοΰ Αμφιβίου.

(Εισέρχεται ό Κ0Ρ10ΛΑΝ0Σ, πενιχρά ένδεδυμένος, μετημφιίσμένος καί 
κεκαλυμμένην εχων τήν κεφαλήν).

ΚΟΡΙΟΛΛΝ. 'Ωραία πόλις τδ "Αντιόν. ’’Ω πόλις, εγώ είμαι δ καταστη- 
σκς τάς γυναίκας σου χήρας. Πολλούς κληρονόμους-τών περικλεών τού-

f

Τώ'/ οίκων εΐδον είς τάς μ.άχας στενάζοντας καί πίπτοντας ενώπιον μου· 
δθεν, μή μέ αναγνώρισης, t'vz μή αι μέν γυναίκες δι’ οβελών, τά δέ παι

δί* διά λίθων δπλιζόμενα, μέ φονεύσωσιν εις άδοξου άγώνα. (Εΐσέρχετε ΠΟ

ΛΙΤΗΣ). Χαΐρε, φίλε.

ΠΟΛΓΓ. Χαΐρε.
ΚΟΡΙΟΛΛΝ. Είπε μοι, παρακαλώ, ποΰ κατοικεί ό μέγας Άμφίδιος’ εϊνέ 

ε-ίς τδ ΆνΤιον ;
. ΠΟΑΙΤ. Ναί, και άπόψε ξενίζει τούς προεστώτας τούς κράτους.

ΚΟΡΙΟΛΛΝ. Ποΰ εινε δ οϊκός του σέ παρακαλώ ;
ΠΟΛΓΓ. Ιδού αυτός· εύρίσκεσαι ένώπιόν του.
ΚΟΡΙΟΛΛΝ. Εύχαριστώ κύριε. Χαΐρε. (’Εξέρχεται ό πολίτης).
ΚΟΡΙΟΛΛΝ. Όποΐαι ώ κόσμε αί περιπέτειαί σου ! Φίλοι πρδ μικροΰ 

στενώς συνδεδεμένοι, φίλοι τών δποίων τά στήθη περικλείουσι μίαν και 
τήν αύτήν καρδιάν, φίλοι, καί τδν χρόνον καί τήν κλίνην καί τά δείπνα 
κοινά έ'χοντες, οίονεί δίδυμοι καί άχώριστοι έν τή φιλί^, δΐίστανται δι’ 
άσήμαντον ολως διαφοράν καί καθίστανται αδιάλλακτοι’ ωσαύτως καί 
Ασπονδότατοι εχθροί, ών δ ύπνος έταράχθη ύπδ τοΰ πάθους καί τών πρδς 
Αμοιβαΐον όλεθρον σχεδίων, τυχαίως καί ένεκα άσημάντου δλως συμβε- 

βηκότος γίνονται φίλοι έγκάρδωι, καί συνάπτουσι τών τέκνων αύτών συ
νοικέσια. Τοΰτ’ αύτδ συμβαίνει καί είς εμέ. Μισώ τήν γενέτειραν χώραν, 
καί άγαπώ τήν εχθρικήν ταύτην πόλιν. Θά είσέλθω. Καί οίν μέν μέ φο- 
νεύση, νά πράξη έργον δίκαιον, Αν δέ μέ δεχθή, θά ύπηρετήσω τήν πα

τρίδα του. (’Εξέρχ sxai).^

ΣΚΗΝΗ Ε'
Άντιον. Αίθουσα iv τή οίκία τοΰ ’Αμφιβίου.

(’Ακούεται μουσική ε’ς τό βάθος τής οικίας. Εισέρχεται είς υπηρέτης).

Λ' ΥΠΗΡΕΤ. Κρασί, κρασί, κρασί. Τί υπηρεσία.είν’ αύτή. Μοΰ φαίνε

ται πώς έκοιμήθηκαν τά παλληκάρλα μας. (’Εξέρχεται. Εισέρχεται δεύτερος 

ύπηρέτης).
Β* ΥΠΗΡΕΤ. Ποΰ εινε δ Κότος, τδν ζητεί δ Αφέντης. Κότε ! (’Εξέρχεται. 

Εισέρχεται ό Κ0Ρ10ΛΑΝ0Σ).
1 Καθ’ ήν στιγμήν πρόκειται νά συμμαχήσω μετά τοΒ έχθροδ καί ν’α διαψεύαη ούτως ε’-. 

πεΐν τό παρελθόν του, αύτομάτως πως ό Κοριολάνος αισθάνεται τήν Ανάγκην νά διχαιο- 
λογήση έαυτόν. ΤοΟτο δέ πράττει ε’κονίζων εικόνα ταπεινωτικήν τών περιπετειών τοθ κό
σμου, καθ’ ά; ό άνθρωπος, παίγνιον τής τύχης, φαίνεται ώσεί καταδεδικασμένος νά μή γι- 
νώσχη ποτέ τόν λόγον δι’ όν Αγαπφ ή μισεί. Οδδέποιε πάθος ήκριδολόγησε μετά τοσαύτης 
πιστότητος, οδδέποτε ποιητής προυητοίμασε χάλλιον τήν οδόν πρός μετάδασιν,αΐφνηδίαν μίν, 
πλήν κάλλιστα δικαιολογουμένην έν φύσει έμπαθεΓ, ής προσεδλήθη ή ύπερηφανία, καί τήν 
οποίαν κρχτερά Ανάγκη ώθεϊ είς Ικδίκήσιν. (Fleming ΐκδ. βoptολανοδ).
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κοριοααν. 'Ωραίος, οίκος. Καλά ευωδιάζουν τά φαγητά, άλλ’έγδγ 
δεν έ'χω εν^υμχ γάμου (Είσέρχόται πάλιν ό Α' Υπηρέτης)·'.

Α' ΥΠΗΡΕΤ. Τί Θέλεις φίλε ;. άπό ποϋ είσαιΔεν εινε εδώ τόπος γιά· 
σένα. Πήγαινε έξω σέ παρακαλώ.

ΚΟΡΙΟΑ. Ώ; Κοριολάνος δέν ή'μην άξιος καλλιτέρας δεξιώσέως. (Εισ
έρχεται πάλιν ό α υπηρέτης.

Β' ΥΠΗΡΕΤ. ’Από ποϋ είσαι, κύριε! Μήπως δ Θυρωρός έχει τά μάτια: 
στή δάχι καί άφίνει τέτοιους άυθρώπους νά μπαίνουν μέ στο σπίτι; ’Έξω 

παρακαλώ.
ΚΟΡΙΟΑ. Κρημνίσου !
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Νά κρημνισθώ ! ’Εσύ νά κρημ,νισθγς.

ΚΟΡΙΟΑ. Βλέπω οτι γίνεσαι οχληρός.
Β' ΥΠΗΡΕΤ. Τόσον παλληκάρι είσαι; Τώρα θά σέ διορθώσω. (Εΐσέρχεταί 

γ' δπηρέτης συναντώμενος μετά τού πρώτου.

Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Τί άνθρωπος εϊν’ αύτός ;
Α' ΥΠΗΡΕΤ. Ό ποιο παράξενος, άνθρωπος ποϋ είδα στή ζωή μου’ δέν 

μπορώ νά τον κάμω νά βγη έξω. Φώναξε σέ παρακαλώ τον. άφέντη.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Τί ζητείς εδώ παλληκάρι ; ’Άδειαζέ μας τη. γωνιά πα

ρακαλώ.
ΚΟΡΙΟΑ. ’Αφήσατε με εδώ’ δέν βλάπτω τον οίκόν σας.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Ποιος είσαι;
ΚΟΡΙΟΑ. Εύγενής.
Γ’ ΥΠΗΡΕΤ. ’Αλλά παραπολύ πτωχός. '
ΚΟΡΙΟΑ. Ναί, πράγματι.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Σέ παρακαλώ λοιπόν, πτωχέ εύγεν'η, νά ευργς κανένα 

άλλο σταθμό, γιατί εδώ δέν εινε θέσις γιά σένα' πήγαινε λοιπόν έξω, σέ 
παρακαλώ.

ΚΟΡΙΟΑ. Κύτταζε τη δουλειά σου, πήγαινε νά παχυνγς γλυφών σκου- 

τελίΧ (απωθεί αυτόν).
' Β' ΥΙΙΗΡΚΤ. Τί, δέν θέλεις ; Πήγαινε σέ παρακαλώ νάπνίς στδ άφέντη 
τί ξένος μας ήλθε.

Β' ΥΠΗΡΕΤ. ’Αμέσως. (’Εξέρχεται).
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Ποϋ κατοικεί; ;
ΚΟΡΙΟΑ. 'Υπό τό στερέωμα.
Γ' ΥΠΗΡΑΤ. 'Υπό το στερέωμα ί

ΚΟΡΙΟΑ. Ναί.
Γ’ ΥΠΗΡΕΤ. Ποϋ εινε αύτό τό μέρος ;

ΚΟΡΙΟΑ. Είς την χώραν τών ορνέων καί κοράκων.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Εις την χώραν τών όρνεων καί κοράκων ! Τι βλάκας ποδ 

εινε ! Λοιπόν κατοικείς καί μέ. κουρούνες;

ΚΟΡΙΟΑ. ■ Όχι’ .δέν υπηρετώ τόν κύριόν σου.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Γιά νά σοΰ πώ! τί άνακατόνεσαι μέ τόν κύριόν μου ; 
ΚΟΡΙΟΑ. 'Οπωσδήποτε είνε .καλλίτερου, παρά νά άνακατόνωμαι μέ την 

κυρά σου. ΤΙ φλυαρείς φλυαρείς* πήγαινε νά πλύνης τά πιάτα σου. (’Εκ
διώκει αύτόν). (Εισέρχεται ό ΑΜΦΙΔΙΟΣ μετά τού β υπηρέτου).

ΑΜΦΙΑ. Που είνε αυτός ο άνθρωπος ;
Β' ΥΠΗΡΕΤ. Νά τον άφέντη* θά τόν κτυποϋσα σά σκύλο, αν δέν έφο- 

€ουμην οτι θά ενοχλήσω τούς άρχοντας μέσα.
ΑΜΦΙΔ. Πόθεν έρχεσαι; Τί θέλεις; Πώς ονομάζεσαι; Διατί δέν δμι- 

.λεΐς ; Όμίλησον άνθρωπε’ πώς δνομάζεσαι;
ΚΟΡΙΟΑ. (άποκαλυπτόμενοτ). ’Άν Τύλλε δέν μέ άνεγνώρισες 1 άκόμη καί 

.παρατηρών μ.ε δέν άνεκάλυψες όποιος είμαι, πρέπει κατ’ ανάγκην νά εί'πω 

τό όνομά μου.
ΑΜΦΙΑ. Ποιον τό όνομά σου ;
ΚΟΡΙΟΑ. Εινε όνομα κακόηχου εις σά ώτα Ούολούσκων, καί τραχύφω-· 

νον εις τά ίδικά σου.
ΑΜΦΙΔ. Όποιον τό όνομά σου ; ’Έχεις άγριωπην τήν §ψιν, και τό πρό- 

,σωπόν σου έχει τι τό προστακτικόν* άρμενα ξεσχισμένα, άλλά πλοϊον 

■ισχυρόν* πώς δνομάζεσαι ; ■
. ΚΟΡΙΟΑ. Έτοιμάσθητι νά συνοφρυωθγς* δέν μέ γνωρίζεις άκόμη ;

ΑΜΦΙΑ. Δέν σέ γνωρίζω. Πώς δνομάζεσαι;
ΚΟΡΙΟΑ. Είμαι δ Γάϊος Μάρκιος, δ μεγάλας συμφοράς και δυστυχήματα 

προξένησα; είς σέ ιδίως καί είς τούς Ουολούσκους σύμπαντας* μαρτύριαν 
τούτου ή προσηγορία μου «Κοριολανός». Αί πολύπονοι ύπηρεσίαι μου, οί 
έσχατοι κίνδυνοι, καί τό υπέρ τ*ης άγνώμονος πατρίδος μου χυθέν αίμα, 
ήμείφθησαν διά μόνης της προσηγορίας ταότης, τρανής άναμνήσεως τοϋ 
μ.ίσου.ς καί της δυσμ.ενείας ήν δικαιούσαι νά τρεφγς κατ’ έμοϋ. Ό φθόνος 
κ,αί ή σκληρό της τοϋ λαοϋ, συγχωρούσης και τ'ης άνανδρίάς τών εύπατοι- 
δών, πάντων καταλιπόντων με, έξηφάνισεν άπαντα τά λοιπά* ήνέχθησαν 
δηλαδή νά έζδνωχθώ τ^ς 'Ρώμης μετά συρκγμών ύπο. τών ανδραπόδων 

εκείνων. jNOv δε, έ·ν εσχοςττ] διχτελών ιάσταριςς, προσέρχομαι είς την εστίαν

■ 1 Ει μήπω μέ γινώσκεις, ώ Τύλλε, άλλ’ ορών απιστείς, άνάγκη με κατήγορον έμαυτού γ<· 

νϊσθαι. Γάιος ,ε’μι Μάρκιος ό πλειστα σέ και Ούλούσκοις έργασάμενος κακά, και τήν ούκ 

Ιίσαι άρνεΤσθαι ταϋτα περίφέρ.ων προσηγορίαν τον Κοριολάνον. Ούδέν γάρ άλλο τών πολλών 

πόνων και κινδύνων ’κείνων έκτησάμην επαθλον3 ή τό παράσημον δνομα τής προς ύμ&ςΤχ’·’. 

θρας. Και τοϋτόμοι περίδστιν άναφαίρετον τά δ’άλλα όμοΟ πάντα φθόνου δήμου και υβρε^ 

μαλαχία δέ καί προδοσία τών έν τέλει κχΐ ισοτίμων άπεστέρημαι, και φυγάς έλήλαμάι και γέ- 

γονά τής έστίας τής σής ικέτης, ούχ ύπέρ άδειας και σωτηρίκς (τι γάρ ^δει με δώρα οϊκοι φο~ 

βούμενον άποθανειν) άλλα δίκας λαβεΐν χρήζε'ι και λαμβάνων ήδη παρά τών έκβαλλόντών' 

τφ σέ ποιειν έμαυτου κύριον. Εν μέν ουν έστί σοί θυμός έπιχειρεΐν τούς πολεμίους, <fOt ταΤς 

?μα£ς συμ,φοραΐς ώ γενναίε χρήσαι, και κοινρν Ατύχημα ποίησαν Ούολούσκων τήν έμήν άτυ- 

χίαν^ ,τοσούτφ βέλτιον ύπερ ύμών πολεμήσ^ντος. 11λ. Γάτος Μάρλΐος. ' '
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σου, ούχί έπ’ έλπίδι, μή άπχτάσαι. νά σώσω την ζωήν μου, διότι άν έφο- 
βούμην τδν θάνατον, έκ πάντων τών έπί γής άνθρώπων, σε μάλιστα ή'θε- 

λον άποφύγει, άλλ’ ένεκα τοϋ μίσους και τής επιθυμίας τοϋ νά εκδικηθώ 
τούς έξορίσαντάς με, ίσταμαι ενώπιον σου. "Οθεν, άν η καρδιά σου, αισθά

νεται τδ πάθος τής έκδικήσεως, άν θέλγς νά έκδικηθής τάς ύβρεις άς 
ύπέστης και θεράπευσες τά κατά τής πατρίδος σου κατενεχθένία επο
νείδιστα τραύματα, σπεΰσον και έπωφελήθητι την έμήν συμφοράν, μέτα- 

χειριζόμενος αυτήν ούτως ώς·$,αί ύπδ τής έκδικήσεως έμπνεόμεναι ύπηρέσίάι 
μου ν’άποβώσι πρδς τδ σδν όφελος" διότι θά πολεμήσω κατά τής γαγγραι- 
νώδους πατρίδος μου μετά λύσσης καταχθονίου δαίμονος. Άλλ’ εάν δέν 

τολμάς νά έπιχειρήσης τοΰτο,καί άπέκαμες διακινδυνεύων,μάθε δτι κ’ εγώ 
έπίσης άηδιάσας τδ ζήν, προσφέρω τδν αυχένα μου εις τδ ξίφος και την 
παλαιάν έ'χθραν σου" θ’ άποδειχθής δέ άφρων άν δέν άποκόψης αύτόν, άφου, 
μετά διηνεκούς μίσους σέ κατεδίωξα, χύσας ποταμούς αιμάτων έκ τοΰ 

στήθους τίίς πατρίδος σου, καί άφοΰ η ζωή μου εινε πρδς όνειδος σου, έκτος 
μόνον άν άφιερωθή είς την υπηρεσίαν σου.

ΑΜΦΙΑ. Ό Μάοκιε, Μάρκιε ! Έκάστη σου λέξις άπέσπκσεν άπδ τής 
καρδίας μου τήν μίαν μετά τήν άλλην τάς ρίζας τίίς πρδς σέ παλαιάς 
έχθρκς μου· Και δ Ζευς αυτός, άν άπδ τοΰ αίθέρος μοι έ'λεγε διά τών 
θείων αύτοΰ ρημάτων δτι «ταϋτα είνε άληθή», έσο βέβαιος δτι δέν θά 
έπΐστευον πλειότερον ή είς τούς λόγους σου πανευγενέστατε Μάρκιε. ”Αφες 
με νά περιπτύξω διά τών βραχιόνων μου τδ σώμα έκεϊνο έπί τοϋ όποιου 
συνετρίβη έκατοντάκις τδ ισχυρόν δόρυ μου, πτοήσαν τήν σελήνην διά 

τών συντριμμάτων αύτοΰ.1 Ιδού έναγκαλίζομαι τδν άκμονκ τοϋ ξίφους 
μου, καί αμιλλώμαι μετά τοσαύτης γενναιοφροσύνης καί θερμότητος πρδς 
τήν άγάπην σου, μεθ’ όσου φιλότιμου θάρρους ήγωνίσθην ποτέ κατά τής 
άνδρείκς σου. Έν πρώτοις μάθε δτι ήγάπων περιπαθώς τήν κόρην τήν 

όποιαν ένυμφεύθην" ουδέποτε άνήο ήσθάνθη διακαέστερον έ'ρωτα, καί δμως 
ή παρουσία σου, ώ γενναία υπαρξις, μέ συγκινεΐ πλειότερον, ή δτε’ είδον 
κατά πρώτον τήν σύζυγόν μου διαβκίνουσαν τδν ούδδν τής οίκίας μου*. 
Μάθε λοιπόν, ώ Θεέ τοΰ πολέμου, δτι έχομεν στρατόν ετοιμοπόλεμου, και 
δτι είχον άποφασίσει νά δοκιμάσω άπαξ έτι, ή νά άποσπάσω τήν άσπϊδα 
άπδ τοϋ νευρώδους βραχίονός σου, ή ν’ άπολέσω τήν χεΐρά μου. Δωδεκάκις' 
μέ ένίκησας, και έ'κτοτε άνά πάσαν νύκτα ώνειρευόμην συμπλοκάς σοΰ 

καί έμοϋ. Καθ’ύ'πνον έ'βλεπον ημάς άμφοτέοους κατακιλυνδουμένους, άπο» 
σπώντας άλλήλων τάς περικεφαλαίας, περισφίγγοντας ό εις τοΰ ετέρου 
τδν λαιμόν, καί άφυπνιζόμην ημιθανής διά τής φαντασίας. Γενναίε Μάρκιε, 
καί άν μόνη ή έξορία σου ήτο ή άφορμή τής ήμετέρας πρδς τήν 'Ρώμην

1 Παραπλήσια Υπερβολική ϊκφρασις άπαντδι Ιν τφ 'Ριχάρβιρ τφ 3. Amaze the welkin 
with your broken staves, Καιαπλήξχΐι τδν οΰρανδν δία τών συντιτριριρ-ίνων Ροπάλων σας» 

Ιριδος, ήθέλομεν ζαλέσει είς τά όπλα πάντας τούς πολίτας, άπδ τοϋ δω

δεκάτου μέχρι τοϋ εβδομηκοστού έτους, ΐνα έπιπίπτοντες κατά τής καρ- 
δίας τής άγνώμονος 'Ρώμης ώς ορμητικός χείμαρρος, καταποντίσω μεν 
αυτήν. ’Ώ, έλθέ, εΐ'σελθε, καί λάβε τήν χεΐοα τών φίλων γερουσιαστών, 
οΐτινες ήλθον νά μέ άποχαιρετίσωσι, καθότι διετάχθην νά βαδίσω κατά 

τής χώρας υμών, άλλ’όχι κατ’ αύτής τής 'Ρώμης.
ΚΟΡΙΟΑ.. Εύλογημένον τδ όνομά σας <5 Θεοί!
ΑΜΦΙΑ. Άν λοιπόν, ώ άξιόλογε όίνερ, θέληςνά εκδίκησης σύ σεαυτόν, 

λάβε τήν άρχηγίκν τοΰ ήμίσεως στρατού μου, καί συνωδά πρδς τήν έμ- 
πειρίαν σου, διάγραψαν τά σχέδιά σου —επειδή σύ γινώσκεις καί τήν ίσχύν 
καί τά τρωτά τής χώρας σου—,εί'τε δπως προσβάλωμεν κατ’εύθείαν τάς 
πύλας τής Ρώμης, εί'τε δπως δγώσωμεν μεμακρυσμένας τινάς επαρχίας, 
κατ’ άρχάς μέν τρόμον καί κατόπιν τδν όλεθρον έπιφέροντες. Άλλ’ εΐ'σελθε, 
ΐνα σέ παρουσιάσω εις εκείνους οιτινες θα συγκατανεύσωσιν είς πάσάν σου 
επιθυμίαν. Καλώς ήλθες! καί πλειότερον φίλος ή δσον ήσο ποτέ εχθρός. 
Καί δμως ήσο εχθρός άσπονδος Μάρκιε. Δδς τήν χεΐρά σου. Καλώς ήλθες. 
(Εξέρχεται ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ μετά τοΰ ΑΜΦ1Δ1ΟΓ. 01 δυο ύπηρέται προχωροΰσι).

Α' ΥΠΗΡΕΤ. Παράξενη μεταβολή !
Β' ΥΠΗΡΕΤ. Μά τδ θεό ολίγο έλειψε νά τδν άοχίσω στο ξύλο, άλλά 

σά νά μοΰλεγε κανένας πώς ό άνθρωπος αύτδς δέν ήτο δπως τδν έ'δειχναν 

τά ροϋχά του.
Α' ΥΠΗΡΕΤ. Μωρέ τί χεροδύναμος που εινε ! Με τά δύο του δάκτυλα 

μέ έστριφογύρισε σά σβούρα.
Β' ΥΠΗΡΕΤ. ’Εγώ άπδ. τδ πρόσωπό του έκατάλαβα πώς τδ λέει ή 

καρδιά του" μοΰ έφάνηκε πώς έχει ένα τέτοιο πρόσωπο —δέ ξέρω πώς νά 

τδ πώ.
Α* ΥΠΗΡΕΤ. Ναί, ναί, έφαίνετο έτσι—νά σκάσω άν δέν ένόμιζα πώς 

είχε μέσα του κάτι τι παραπάνω άπδ ’κείνο ποΰ ’μπορούσα νά καταλάβω.

Β' ΥΠΗΡΕΤ. ’Έτσι κ’ εγώ, μά τή ζωή μου" εινε δ πίδ έκτακτος άνθρω

πος τοϋ κόσμου.
Α' ΥΠΗΡΕΤ. ’Έτσι νομίζω πώς εινε" γνωρίζεις δμως ένα πολεμιστή 

ποιδ μεγάλο άπ’ αύτόν·
Β' ΥΠΗΡΕΤ. Ποιόν, τδν άφέντη μου ;
Α' ΥΠΗΡΕΤ. ΑΓ, δέν πρόκειται δά γι’ αύτό.

Β' ΥΠΗΡΕΤ. Κάνει έξ σάν αύτόν.
Α' ΥΠΗΡΕΤ. ’Όχι δά τόσα, άλλά νομίζω πώς εινε πιο καλδς πολε

μιστής.
Β' ΥΠΗΡΕΤ. Μά τήν πίστι μου βλέπεις, δέ ξέρει κανείς πώς νά τδ π ή’ 

γιά νά φυλάξη μια πόλι, δ στρατηγός μας εινε περίφημος.
Α ΥΠΗΡΕ Γ. Και για να προσβαλγ ακόμα. (Εισέρχεται πάλιν δ γ' δπηρίτης).
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Γ' ΥΠΗΡΕΤ· Κκκομοίριδες νέα θά σας ’πώ, νέα κατεργάρηδες.
Α' καί Β' ΥΠΗΡΕΓ. Τί, τί, τί ; γιά ν’ Ακουσωμε.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Γιά δλο τδ κόσμ.ο δεν ήθελα νά’μόυν 'Ρωμαίος" θά είχοί 

καλλίτερα νά ήμουν καταδικασμένος εις θάνατον.
Α' καί Β' ΥΠΗΡΕΤ. Γιατί, γιατί ; .
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Γιατί είνε εδώ εκείνος πού τής έβρεξε τόσαις φοραίς τού 

■στρατηγού μας, δ Γάϊος Μάρκιος.

Α' ΥΠΙΙΡΕΤ, Γιατί λες πΆς της έβρεξε του στρατηγού μας.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Δε λέγω δά πώς τής έβρεξε καλά τοΰ στρατηγού μας; 

άλλα πώς τον ζατάφερνε πάντα.
Β' ΥΠΗΡΕΤ. ’Έλα βοέ παιδιά εμείς εΐ'μεθα σύντροφοι καί φίλοι" έδω 

πού τά λέμε, ή'τανε πάντοτε ποιο παλληκάρι άπδ τον. Αφέντη" ήκουσκ 
τον ί'διο νά τδ λέει.

Α' ΥΠΗΡΕΤ. Νά ’πή κανείς την Αλήθεια ήτον πάντα ποιο παλληκάρι 
άπδ τον Αφέντη" ’μπροστά στά Κορίολα τον έκοπάνισε σά μπριζόλα.
, Β' ΥΠΗΡΕΤ. "Αν ητονε καί λίγο Ανθρωποφάγος, είμποροϋσε νά τον ψήσνι 
και νά τον φάγ.

Α" ΥΠΗΡΕΤ. Σάν τί άλλα νέα έχεις νά μάς πγίς.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Τι νά σας πώ, τόσω πολύ τον περιποιούνται εδώ μέσα ώς 

νά ητονε τδ παιδί καί δ κληρονόμος τοΰ θεού τοΰ πολέμου" τον έβαλαν 
στη καλλίτερη θέσι τού τραπεζιού καί κάθε γερουσιαστής πού θά τον ρω- 

. τησγ γιά τίποτε, στέκεται.ξεσκούφωτος ’μπροστά του. Καί δ στρατηγός 

μας τον μεταχειρίζεται σάν ερωμένη" νομίζει πώς αγιάζει Αν τοΰ έγγίξνϊ 

τδ χέρι, καί κάνει τόσα. .. τά μάτια όταν τον άκούν). ’Αλλά τδ κάτω 
κάτω της γραφής είνε δτι δ στρατηγός μας έκόπηκε σέ δυδ κομμάτια, 
καί δεν εινε πλέον παρά τδ μισδ άφ’ δ,τι ητονε γθές, γιατί τδ άλλο μισό’ 

τδ. ’πήρε δ άλλος μέ τά παρακάλια καί μέ τη θέλησι όλης της συντροφιάς. 
Λέει πώς θά πάη νά τραβηξγ τ’αύτιά τοΰ θυρωρού τής Ρώμης, θά θερίστ)’ 
δτι βρή ’μπροστά του, καί δεν θ’ άφήση ούτε ρουθούνι.

Β' ΥΠΗΡΕΤ. Καί μπορεί νά τδ κάμγ καλλίτερα άπδ κάθε άλλο.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Νά τδ κάμη ; βέβαια θά τδ κάμη, γιατί, βλέπεις, έχει τό

σους φίλους δσους καί εχθρούς" καί οί φίλοι, έτσι νά πούμε, δεν τολμούν/ 
καθώς λέει δ λόγος, νά φανερωθούν, έν δσφ είνε ξεπεσμένος.

Α' ΥΠΗΡΕΤ. Βεπεσμένος ; τί πάη νά πή αύτό.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Μά όταν ’δού<ε τη περικεφαλαία του νά σηκωθή πάλι 

ψιλά, καί τον άνθρωπο στην επιρροή του, θά βγούνε άπδ ταϊς τρύπες των 
καθώς τά κουνέλια υστέρα άπδ τη βροχή', γιά νά ξεφαντόσουν μαζί του.;

Α' ΤΠΗΡΕΤ. Καί πότε θά γε,νή αυτό ;
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Αύ'ριον, σήμερα, αμέσως" θ’άκούσγς πδ ταμπούρλο υστερΚ 

άπδ τδ μεσημέρι" αύτδ θά είνε σά νά πούμε τδ ξανόστισμα, καί θά γίν-ρ 

πριν σηκωθούν άπδ τδ τραπέζι.
Β* ΥΠΗΡΕΤ. Λοιπδν θά έχωμε πάλι Ανακατωσούρες. Ή Ειρήνη δ=· 

Αξίζει τίποτα, δέν κάνει παρά νά σκουριάζγ τά σίδερα, νά πληθύνη τούς 

ράπτας καί νά γενν^ τραγουδιστά;.
Α' ΥΠΗΡΕΤ. Έγώ θέλω τδ πόλεμο" E|vs καλλίτερος άπδ την ειρήνη 

δσον είνε η ημέρα άπδ την νύχτα. Δίδει ζωή, κίνησι, λόγια καί άδιάκαπα 
νέα. Ή Είρηνη είνε καθαυτό Αποπληξία, ληθαργίκ, παραλυσία κουφαμάρα, 
ύπνος, Αναισθησία, καί γεννά περισσότερα νόθα άπ’ δσους Ανθρώπους θε

ρίζει δ πόλεμος.
Β' ΥΠΗΡΕΤ. ’Έτσι είνε" καί όπως Απάνω κάτω,’μπορεί κανείς πή δτι 

στδ πόλεμο γίνεται κάθε είδους βιασμός, έτσι δεν μπορεί νά άρνηθή πώς 

καί στην είρηνη φυτρόνουν τά μεγαλείτερα κέρατα.
Α' ΥΠΗΡΕΤ. Ναι καί κάνει τούς ανθρώπους νά μισή δ ένας τδν άλλο.
Γ' ΥΠΗΡΕΤ. Καί γιατί; γιατί στη είρηνη δλιγώτεοο χρειάζεται δ ένάς 

τδν άλλο. Ζητώ δ πόλεμος! ’Ελπίζω νά ’δώ τούς Ρωμαίους νά ξεπέσουν 
στη τιμή σάν τούς Ούολούσκους. Σηκόνονται σηκόνονται άπδ τδ τραπέζι.

Α' καί Β' ΥΠΗΡΕΤ. Μέσα, μέσα! (’Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΣΤ’
Ρώμη. Λημόσιος πλατεία.

Εισέρχονται οί δύο δήμαρχοι ΣΙΚΓΝΙΟΣ καί ΒΡΟΥΤΟΣ.

ΣΪΚ,ΙΝ. Δέν άκούομεν νά γίνηται λόγος περί αυτού, άλλ’ ούτε έχομεν 
Ανάγκην νά τδν φοβώμεθα. Αί προσπάθε,ιαί του είνε Ανίσχυροι κατά την 
παρούσαν ή'ρεμον καί ειρηνικήν κατάοτασιν τοΰ λαού, δστις πρότερον συν· 
εταράσσετο Αγρίως. “Ένεκα ήμών οί ένταΰθα φίλοι του έρυθριώσι βλεπον- 
τες δτι τά πάντα βκίνουσι καλώς· θά προετίμων δέ, καί Αν Ακόμη έπρό- 

,κειτο νά πάθωσι καί αυτοί οί ί'διοι, νά βλέπωσιν ομίλους στασιαστών πλημ- 
μυροϋντ.ας τάς δδους, ή τούς ·έργοστασ,ιάρχκς ήμών τραγφδοϋντας εις τά 

καταστήματα των, καί μ,ετ’εύθυμίας Ασχολουμένους εις τά έργα των. ->
ΒΡΟΥΤ. Άντέστημεν καταλλήλως. (Εισέρχεται ό ΜΕΝΗΜΟΣ). Ό Μενή· 

νιος είν’ αυτός ; Ώ έγεινε γλυκύτατος Από τκνος χρόνου. Χαϊρ.ε, φίλε!

ΜΕΝΗΝ. Χαίρετε άμφότεροι! ·.
ΣίΚΐΝ. Μόνον οί φίλοι του αισθάνονται την Απουσίαν τού Κοριολάνου σας, 

*Η πολιτεία τού λαού (commonwealth) υπάρχει, καί θά υπάρχγ, καί μεγα- 

λειτέρα Αν ήτο ή κατ’αυτού οργή που.
ΜΕΝΗΝ. "Ολα καλά, καί θά ήσαν Ακόμ.η καλλίτερα, Αν ήδυνατο νά κρα. 

τήσγι τδν θυμόν του.
Τόμος Ζ'. 7. — ’Ιούλιος 1883. 41
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ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ

■ ΣΙΚΙΝ. Ποΰ είνε, ήξεύρετε'; ;

ΜΕΝΗΝ. ’Όχι, δέν ήξεύρω τίποτε’ ούτε η μήτηρ, ούτε τι σύζυγός του
: γίνωσκουοί τι πϊρί αύτοΰ, (Εισέρχονται τρίΐί ή τεσσαρες πολϊται).

ΠΟΛΙΤ. Ή ευχή τοΰ Θεού νά εινε έπάνω σας!
ΣΙΚΙΝ Καλησπέρα γείτονες.
ΒΡΟΥΤ. Καλησπέρα, καλησπέρα σ’ όλους σας.

. Α' ΠΟΛΙΤ. 'Ημείς, αί γυναίκες μας, καί τά παιδιά μας, πρεπει νά γόνα· 
τίσωμεν καί νά παρακαλέσωμεν τδν θεόν να σ&ς χαρίζγ ζωή.

ΣΙΚΙΝ. Ζήτε ευτυχισμένοι! :
ΒΡΟΥ Γ. Χαίρετε, καλοί γείτονες’ εί’θε δ Κοριολανός νά σας ήγάπα 

ώς ημείς ί
. ΠΟΑΙΤΑΙ. 'Ο Θεός νά σας εύλογη!

ΑΜΦΟΤ. ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ. ’’Εχετε ύγιειαν. (οί πολΐται έςέρχονται).
; ΣΙΚΙΝ. Τώρα βέβαια εινε μεγαλειτέρα ευτυχία καί χαρά, παρά όταν

οί άνθρωποι ούτοι έ'τρεχον είς τάς οδούς κραυγάζοντες καί άνησυχοΰντες, 
' ' ΒΡΟΥΤ. Ό Γάϊος Μάρκιος ήτον αξιωματικός ικανός είς τον πόλεμον, 

■ι άλλ’ αυθάδης, πλήρης ύπερηφκνίας, φιλόδοξος δσφ δέν εινε δυνατόν νά
φαντασθή τις, φίλαυτος.. . .

’ ΣΙΚΙΝ. Καί έπιδιώκων μόνος του, χωρίς βοήθειαν άλλων, απεριόριστον
εξουσίαν.

ί ΜΕΝΗΝ. Δέν το πιστεύω.
ψ ΣΙΚΙΝ. Λύτην την στιγμήν θά το έδοκιμάζομεν προς μεγάλην λύπην
i πάντων ημών, Sv είχε έκλεχθγ ύπατος.
? ΒΡΟΥΤ. Οί Θεοί μκς προεφύλαξαν έκ τοΰ κινδύνου τούτου, καί ή 'Ρώμη
; ·εΐνε άσφαλής και ήσυχος άνευ αύτοΰ. (Βίσέρχέτσι εις άγορανόμος).

ΑΓΟΡΑΝ ’Έντιμοι δήμαρχοι, δούλος τόν όποιον έφυλακίσαμεν, άγγέλ- 
ι λεί οτι οί Ουολοϋσκοι είσέβαλον είς τό 'Ρωμαϊκόν έδαφος μετά δύο στρα-
1 τιωτικών σωμάτων, καί οτι μέ φοβεροτάτην πολεμικήν λύσσαν καταστρέ-

φουσι πάν τό προστυχόν.
ΜΕΝΗΝ. Εινε δ Άμφίδιος δστις, μαθών την εξορίαν τοϋ Μαρκίου, προ

βάλλει πάλιν τά κέρατά του τά δποία είχε κρυμμένα εντός τοΰ οστράκου 
του, μη τολμών νά έξαγάγη αύτά, εφόσον δ Μάρκιος προήσπιζέ Την 'Ρώμην. 

ΣΙΚΙΝ. Αί, τί έχεις νά κάμγς μέ τον Μάρκιον ;
ΒΡΟΥΤ. Δ ιάταξον νά μαστιγωθώ δ διαδούς τοιαύτας αγγελίας. Δέν 

είνε δυνατόν νά τολμήσωσιν οί Ουολοϋσκοι νά διακόψωσι τάς μεθ’ ημών 
.σχέσεις των.

ΜΕΝΗΝ. Δέν εινε δυνατόν ! "Εχομεν άποδείξεις ότι δύναται κάλλιστα 
νά γίνη’ τρία τοιαΰτα παραδείγματα είδον είς τάς νμ,έρας μου. ’Αλλ’ έρω- 

β.πήσατε τδν άνθρωπον τοΰτον πριν η τιμωρησητε αύτόν, πόθεν τό γνω
ρίζει, μη τυχόν μαστιγώσητε τόν κομιστήν ωφελίμου άγγελίας, καί τι- 

μωρήσητε εκείνον όστις σάς προαγγέλλει νά προφυλαχθήτε άπδ επαπεί- 

λοϋντος κινδύνου.ΣΙΚΙΝ. Άφες αύτά’ ήξεύρω oTt τοΰτο είνε αδύνατον.,
ΒΡΟΥΤ. Αδύνατον. ^Εισέρχεται άγγελος).ΑΓΓΕΛ. Οί εύπατρίδαι μεταβαίνουσιν έν σπουδή είς την γερουσίαν» 

έφθασαν άγγελίαι αί δποϊαι ήλλοιωσαν τα πρόσωπα αυτών.
ΣΙΚΙΝ. I άς διέδωκεν a δούλος εκείνος. Διάταξον νά μαστιγωθώ ενώ

πιον τοΰ λαοϋ. Εινε -η ψευδής αυτου αγγελία τίποτε πλειότερον απο την 

διάδοσίν του.ΑΓΓΕΛ. Ναί, έντιμε άρχων’ όχι μόνον έπιβεβαιοΰται ή αγγελία τοϋ 

δούλου, άλλ’ αγγέλλονται όίλλαι πολύ φοβερωτεραι.

ΣΙΚΙΝ. Πώς φοβερώτεραιΑ ΓΓΕΛ. Πολλοί λέγουσι δημοσία — άγνοώ κατά πόσον εινε πιθανόν—ότι 
δ Μάρκιος, ενωθείς μετά τοϋ Άμφιδίου, οδηγεί στρατόν κατά της'Ρώμης, 

καί οτι ώρκίσθη νά έκδικηθη κατά κράτος.
' ΣΙΚΙΝ. Πϊθανότατον!ΒΡΟΥΤ. Απλή διάδοσις προς τόν σκοπόν του νά κάμωσι τούς μικροψυ- 

γους νά έπιθυμήσωσι τήν κάθοδον τοϋ Μαρκίου.
ΣΙΚΙΝ. Αύτό εινε όλο τό τέχνασμα.ΜΕΝΗΝ. Αύτό εινε άπίθανον’ όπως δέν εινε δυνατόν νά βυναντηθώσι 

δύο άκρα αντίθετα, ούτω καί δ Μάρκιος είνε άδύνατον νά συμφιλιωθώ 

:πρός τόν Άμφίδιον. (Εισέρχεται δεύτερος άγγελος).Br ΑΓΓΕΛ. Καλεΐσθε είς τήν γερουσίαν. Στρατός φοβερός, δτοικούμενος 
ύπό τοΰ Γα'ίου Μαρκίου συμμαχήσαντος μετά τοΰ Άμφιδίου, δγοΐ τήν χώραν 
•ημών’ προχωρήσαντες ήδη ακατάσχετοι, πυρπολοϋσι καί κυριεύουσι πάν 

τό προστυχόν. (Εισέρχεται ό ΚΟΜ1ΝΙΟΣ).
KOMIN. Τδ προκόψετε

: ΜΕΝΗΝ. Τί τρέχει; τί τρέχε».;KOMIN. Συνετελέσατε είς τδ νά ί'δητε καταισχυνόμενα; τάς θυγατέ
ρας σας, τδν έπί τών στεγών τών οικιών σας μόλυβδον καταρρέοντα έπί 
'τών κεφαλών σας, τάς συζύγους σάς άτιμαζομένας ένώπιόν σας. ...

ΜΕΝΗΝ. Άλλά τί συμβαίνει έπί τέλους ;ΚΟΜ1Ν. Τούς ναούς σας καιομένους μέχρι θεμελίων, καί τάς ελευθερίάς 
■σας διά τάς δποία; έκαυχάσθε τόσφ, μέχρι τοϋ εσχάτου σημείου περί- 

στελλομένας.• ΜΕΝΗΝ. Είπέ μ.οι σέ παρακαλώ τί νέα ; Φοβοϋμαι πώς δέν τά κατα
φέρετε καλά. — Τί νέα σέ παρακαλώ ; —’Άν δ Μάρκιος ήνώθη μετά τών 

Ούολούσκων.. . .KOMIN. ’Άν ! Εινε ώς Θεός αυτών’ τους οδηγεί ώς 3ν πλασθέν ούχΐ 
•ύπο τής φυσεως, άλλ’ύπδ θεότήτος τελειότερους ανθρώπους δημιουργού-
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σης' τον άκολουθοϋσι δέ πορευόμενον έναντίον ήμών τών νηπίων, μετά 
τοσαύτης πεποιθήσεως, μεθ’ όσης παϊδες διώκοντες χρυσαλλίδας, ή σφα
γείς φονεύοντες μυίάς.

ΜΕΝΗΝ. Λαμπρά τά καταφέρετε, σεϊς καί οί βζναυσούργοί σας, οί περί 
πλείστου ποιούμενοι τάς ψήφους τών χειρονάκτων καί την πνοήν τών 
σκοροδοφάγων!

ΚΟΜΙΝ. Είς τάς κεφκλάς σας θά τινάξη την 'Ρώμην.
ΜΕΝΗΝ. "Οπως δ 'Ηρακλής έτίνασσε τά δένδρα καί κατέπιπτον οί 

ώριμοι αύτών καρποί. Περίφημα τά καταφέρετε !
ΒΡΟΥΤ. Άλλ’ είνε ταϋτα αληθή;
ΚΟΜΙΝ. Ναί, καί θά ώχριάσητε, μάτην ζήτοϋντες την διάψευσιν αύτών. 

Ή χώρα άπασα άποστατεϊ περιχαρής. Οί άνθιστάμενοι καταγελώνται έπί 
άρρενωπή μ.ωρίη καί πίπτουσι θύματα τής άνοήτου αυτών επιμονής. Τίς 
δύναται νά ψέξη αυτόν ; Καί οί έχθροί σας καί οί ίδικοί του άναγνωρί- 
ζουσι την άνδρείαν του.

ΜΕΝΗΝ. Εί'μεθα όλοι χαμένοι εάν δ εύγενής ούτδς άνήρ δέν μάς 
εύσπλαγχνισθή. 1

ΚΟΜΙΝ. Καί τίς θά έπικαλεσθή τδ έλεος αύτοϋ ; ’Εξ αίδοϋς οί δήμαρ
χοι είνε αδύνατον νά πράξωσι τοϋτο, δ δέ λαός είνε άξιος νά τύχη παρ’ 
αύτοϋ επιείκειας τοιαύτης, οποίας λύκος παρά ποιμένων' άν δέ οί άριστοι 
τών φίλων του έλεγον αύτώ : «Φείσθητί της 'Ρώμης», θά έξελιπάρόϋν 
αυτόν ώς άνθρωποι μισηθέντες δικαίως ύπ’ αύτοϋ, καί θά έφαίνοντο ώς 
έχθροί του,

ΜΕΝΗΝ. Είνε άληθές. Καί άν έβλεπαν αυτόν κρατούντα τον δαυλόν 
διά τοϋ οποίου έμελλε νά πυρπόληση τόν οίκόν μου, δέν θά είχαν τδ 
θάρροςνά εί'πω: «Στήθι, παρακαλώ». Λαμπρά τά καταφέρετε, σείς καί οί 
βκναυσουργοί σας! Πολύ καλά είργάσθητε !

ΚΟΜΙΝ. Τοιοϋτον τρόμον έπηνέγκατε είς τον 'Ρώμην, ώστε ούδέποτε 
άύτη εύρέθη έν μείζονι άπορίη.

ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ 01 ΔΗΜΑΡΧΟΙ. Μή λέγης οτι έπηνέγκαμεν.
ΜΕΝΗΝ. Πώς! 'Ημείς λοιπόν ; 'Ημείς ήγαπόϋμεν αύτόν, άλλ’ ώς κτήνη 

καί άνανδροι εύγενεϊς, ύπεχωρήσαμεν είς τόν συρφετόν δστις έξεδίωξεν 
αύτδν μετά συριγμάτων.

ΚΟΜΙΝ. ’Αλλά φοβούμαι οτι θά δεχθώσιν αύτδν δπίσω μετ’επικλή
σεων. Τύλλος Άμφίδιος, δ δεύτερος επιφανής άνήρ, ύπείκει εις τά νεύ
ματά του, ώς άν ήτο ύποτελης είς αύτόν.Άντι δέ πκσης πολιτικής, στρα* 
τιωτικής δυνάμεως και άμυνης, άπελπισμδν μόνον έχει ν’άντιτάξη κατ’ 

αυτών η 'Ρώμη. (Εΐα/ρχεται όμιλός πολιτών).
ΜΕΝΗΜ. Ιδού έρχεται δ συρφετός. Είνε μαζί του καί δ Άμφίδιος; Σείς 

είσθε οί μολύνοντες τόν άέρα, όταν ωρυόμενοι είς την εξορίαν του Κοριό-

Χάνου, άνερρίπτετε τούς δυσώδεις καί ρυπαρούς πίλους σας. ’Επανέρχεται

.. τώρα, καί πάσα θρίξ τής κεφαλής. έκαστου τών στρατιωτών του, θά μετά-, 
βληθή είς μάστιγα, διά νά σάς μαστίγωση' πάντας δέ τούς βλάκας εκεί

νους οΐτινες ώί σείς ανέρριπτον τούς πίλους εί'ς τόν άέρα, θά ποδοπατηση 
πρός αμοιβήν τοϋ φρονήμκσός σας. Καί πάντας ημάς άν ήδύνατο νά καύση 

επί μιάς καί τής αυτής πυράς, θά είχε δίκαιον.
Ι10ΔΙΤΑΙ. Μά τήν άλήθεια άκούομεν τρομερά πράγματα.
Α' ΠΟΑΙΤ. "Οσφ γ|ά ’μένα, δτκν είπα «νά έξορισθ'Τί», είπα πάλι πώς 

ήτονε κρίμα.
Β' ΠΟΛ!Τ. Το ΐ'δ^ο είπα κ’ εγώ.
Γ’ ΠΟΑΙΤ. Τό ί'ί’ο κ’ εγώ" καί νά ’π η κανείς τήν άλήθεια, τό έδίο 

ί είπαν πολλοί άπό ’μάς' δ,τι έκάμαμεν, τό έκάμαμεν γ’ά καλλίτερο, καί
ναί μέν επαραδεχθήκαμεν άμέσως νά έξορισθ-η, δμως τό έκάμαμε χώ?ίς 

νά τό θέλη ή καρδία μας.
ΚΟΜΙΝ. Είσθε αξιόλογα ύποκείμενα, καί σείς καί αί ψήφοί σας!
ΜΕΝΗΝ. Λαμπρά τά καταφέρετε, σείς καί τό σκυλολόγι σας. Θά υπάτ 

γωμεν είς τό Καπιτωλίου ;
ΚΟΜΙΝ. ’Εννοείται, τί άλλο ; ('Εξέρχεται <5 Κ0ΜΙΝ10Σ μετό τού ΜΕΝΗ- 

ΜΟΓ).ί ΣΙΚΙΝ. Πηγαίνετε παιδιά είς τά σπίτια σας· Μή φοβεΐσθε’ αύτοί άνή-
[ κουν είς τό κόμμα έκεϊνο τό δποΐον θά χαρή νά μάθη οτι έπ-.βεβκιοϋται

> ή αγγελία τήν δποίαν φαίνεται ότι φοβείται. Πηγαίνετε στά σπίτια σας,

j και μή δεικνύετε κανένα φόβον.
| Α' ΠΟΑΙΤ. Ό Θεός νά μάς βοηθήση, Πάμε παιδιά στά σπίτια μας.

{ ’Εγώ. είπα πάντοτε πώς εΐ'χαμεν άδικο νά τόν έξορίσωμε.

ί Α' ΠΟΛΙΤ. ’Έτσι είπαμε όλοι. Άλλά, πάμε τώρα, ελάτε., (Έςέρχοντβι

f οί πολϊται).
; ΒΡΟΥΤ. Δεν μ'άρέσουν τά νέα.

ί ΣΙΚΙΝ. 03τ’ έμενα.ΒΡΟΥΤ. Άγωμεν είς τό Καπιτωλίου. Τό ήμισυ τής π?θ!ί>υσίας μου θά 

έδιδαν, διά τήν διάψευσιν τής άγγελίας ταύτης.

ΣΙΚΙΝ. Ύπάγωγεν σέ παρακαλώ. (’Εξέρχονται),.

ΣΚΗΝΗ 71
Στρατύηεδον παρά, τήν ‘Ρώμην.

(Εΐαέρχιται ό ΑΜΦΙΔΙΟΣ μετά τοΰ δπασπιστοΰ αυτού).

ΑΜΦΙΑ· Συρρέουσιν άκόμη πρός τόν 'Ρωμαίου ;
ΥΠΑΣΠ. Απερίγραπτου είνε τό θέλγητρόν του. Οί στρατιώταί σου, καί
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προ τοΰ γεύματος, καί ηχτά τδ γεύμα, καί μετ’αύτό, εχούσιν εις τδ στό
μα τδ όνομά του, ήμκυρώθης στρατηγέ' δέ. ξϊς τήν εκστρατείαν ταύτην,'' 
και ύπ’ αύτών έ'τι των στρατιωτών σου.

ΑΜΦΙΑ. Ούδέν δύναμαι νά πράξω επί τοΰ παρόντος, έκτος μόνον &ν· 
μετέλθω πολιτικήν επιβλαβή εις τά σχέδια ήμών. Καί προς εμέ άκόμη; 
φέρεται άλαζονικώτερον παρ’ δτι έ,/όμιζον οτε κατά πρώτον έδέχθην· 
αύτδν άνοικταϊς άγκάλαις' άλλά τοΰτο συνοίδει προς τήν φύσιν αύτοΰ, καί 
πρέπει νά συγχωρώ δ,τι δέν'είνε δυνατόν νά διορθωθή.

ΥΠΑΣΙΙ. Καί δμως θά έπεθόμ.ουν στρατηγέ — χάριν τοΰ ίδικοΰ σου·· 
συμφέροντος — νά μή είχες μοιράσει μετ’ αύτοϋ τδ άξίωμκ, άλλ’ είτε: νά. 
διηύθυνες μόνος, ή νά άφινες εις αύτδν την αρχηγίαν.

ΑΜΦΙΑ. Σε εννοώ καλώς, καί έσο βέβαιος δτι αγνοεί τί τοΰ παρα
σκευάζω διά την ώραν της έκκαθαρίσεως τοΰ λογαριασμού ημών. Μολον
ότι δέ φαίνεται, καθά φρονεί καί αυτός, και πιστεύει δ λαός, δτι ή δια
γωγή του εϊνε πάντη άνεπίληπτος, δτι ύπηρετεΐ καλώς τά συμφέροντα 
των Ούολούσκων, ότι μάχεται ώς Δράκων, καί ότι. τώ αρκεί νά σύρ·ρ τδ 
ξίφος δπως νικησγ, ούχ’ ήττον παρημέλησε την έκτέλεσιν πράξεως η οποία 
θά έπιφέργ τδν όλεθρόν του, ή τον ίδικόν μου, όταν τακτοποιήσωμεν τούς 
λογαριασμούς ήμών.

ΥΠΑΣΠ. Είπε μ.οι, σέ παρακαλώ, στρατηγέ, φρονείς δτι θά κυριεύσγ 
την ’Ρώμην ;

ΑΜΦΙΑ. Πόΐσαι αί θέσεις παραδίδονται εις αύτδν ποίν ή τάς πολιορ- 
κήση’ οί εύπατοίδαι τής 'Ρώμης είνε ΐδικοί του· επίσης άγαποΰν αύτδν οί 
συγκλητικοί καί οί πατρίκιοι' οί δήμαρχοι δεν είνε στρατιώται' ό δέ λαδς 
θά άνακαλέσγ αύτδν μετά προθυμίας τοσαύτης, μίθ' δσης σπουδής και 
τον έξώρισε. Νομίζω δτι θά εινε προς την 'Ρώμην, δτι ή φήνη πρδς τδν 
ίχθΰν, 8ν συλλαμβάνει δικαιώματι φυσικής ύπεοοχής. Κατ’άρχάς μεν 
ύπηρέτησεν αύτήν γενναιοφρόνως, άλλά δέν ήδυνήθη νά φέργ συνεπώς τδ 
άξίωμά του- είτε δι’ αλαζονείαν έκ διαρκούς επιτυχίας προερχομ.ένην καί. 
κηλιδοΰσαν συνήθως τδν εύτυχοΰντα, εί'τε δι’ έ'λλειψιν κρίσεως, μή έπι- 
τρεψάσης αύτφ νά έπωφεληθή τά εις την εξουσίαν του μέσα, εί'τε διά φυ
σικόν χαρακτήρα, μή συγχωροΟντα μέν αύτω νά μετατραπ-ή άπδ στρα
τιώτου εις πολιτικόν, δδηγοΰντα δέ αύτδν καί έν καιρώ ειρήνης καί έν 
καιρώ πολέμου πρδς τδ αύτδ αυστηρόν ήθος πάντοτε' μία δμως έκ τών 
ελλείψεων τούτων — διότι ομολογώ δτι (ξ έκάστης μετέχει- έν μέρες 
μόνον, όχι καθ’ ολοκληρίαν — κατέστησεν αύτδν έπίφοβον, μισητόν και 
επί τέλους εξόριστου' άλλ’όμως ή αξία του είνε τοσαύτη. ώστε ήδύνατο 
νά έμποδίσγι την απαγγελίαν τής άποφάσεως, ή'τις κατεδίκασεν αύτδν εις 
έξορίκν,1 Ούτω ή άξίκ ήμ.ών έ'γκειται έν τή έρμηνείγ αυτής υπό τών συγ-

I But he has a merit, to cbgke it ip the utterance, MI# lx, τών ίλλείψιων άπηοίθ·»

χρόνων. ‘Δυναμις αύτή καθ’ έαυτήν άξι,έπαινος> ευρίσκει βέβαιον θάνατον 
έν τώ βήματι άπδ τοΰ όποιου περιαυτολογεί.· Πάσσαλος πασσάλω καδ 
ήλος ήλο) έκκοούεται' δυναμις δυνάμει υποκύπτει, και δίκαιον άδίκω έξαι 
φκνίζεται. (’Εμπρός ά'γωμεν). "Οταν Γάϊε Μάρκιε, γίνγς κύριος τής 'Ρώμής* 
θά είσαι πάντων πτωχότατος- τότε δέν θά βραδύν-ρς νά περιέλθ-ρς εις τήν 
εξουσίαν μ.ου. »

ΙΙΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

ΣΚΗΝΗ Α'
•Εν 'Ρώμη. Αημόσιος πλατεία.

(Εισέρχονται <5 ΜΕΝΗΝΙΟΣ, <5 ΚΟΜΙΝΙΟΣ, ΣΙΚΙΝ1ΟΣ, & ΒΡΟΥΤΟΣ, 
οΐ δύο δήμαρχοι κβί τινες άλλοι.

ΜΕΝΗΝ. "Οχι, δέν θά υπάγω' ηχούσατε τί είπεν εις τδν πρώην στρα'-· 
τηγόν του, εις εκείνον δστις τδν ήγάπα περιπαθέστκτά. Καί εμέ ώνόμαζε 
πατέρα' άλλά τί ποδς τοΰτο \ 'Υπάγετε σείς οί όποιοι τδν έξωρίσατε' 
γονυπετήσατε εις άπόστασιν ένδς μιλίου άπδ τής σκηνής αύτοΰ, καί ούτω 
γονυκλινείς δικνύσατε τδ διάστημα μέχρις δτου τύχητε τής εύσπλαγχνίας 
του’ άλλ’ άφοΰ άπαξ άπηξίωσε ν’ άκούσγι τοΰ Κομινίου, έγώ δέν υπάγω.

KOMIN. Δέν ήθελε νά φανή δτι μέ γνωρίζει. ’
ΜΕΝΗΝ. ’Ακούετε ;
KOMIN. Καί δμως άπαξ μέ προσηγόρευσε διά τοΰ ονόματός μου* τώ 

άνέμνησα τήν παλαιάν ήμών φιλίαν, καί τδ αίμα τδ όποιον δμοΰ έχύσα- 
μ.εν. Δέν ήθελε νά λέγηται Κοριολανός* άπεποιεϊτο πάν δνομα* δέν ήτο 
τίποτε, άνευ ούδενός τίτλου ή ονόματος, μέχρις ού έφιλοτέχνησε μίαν 
προσωνυμίαν έκ τής 'Ρώμης πυρπολουμένης. .

ΜΕΝΗΝ. Τά βλέπετε; τδ προκόψετε. "Ενα ζευγάρι δημάρχων οί δποϊΟι 
είργάσθησαν μόνον διά νά έ'χωμεν εύθηνά κάρβουνα. Ααμπρά δόξα ! ;

KOMIN. Τφ άνέμνησα πόσον άξιοπρεπής θά ήτο ή συγχώρησις οτάν 
αύτη ήκιστα προσεδοκατο' άπεκρίνατο δτι ήτο άνάξιοπρεπές εις κράτος 
νά έπικαλήΐαί τήν επιείκειαν άνδρδς τιμωρηθέντος ύπ’ αύτοΰ.

ΜΕΝΗΝ. Πολύ ορθόν. Καί τί άλλο ήδύνατο νά εί'πγ ;
KOMIN. Προσεπάθησκ νά διεγείρω τήν ύπέρ τών ιδίων αύτοΰ φίλων 

μέριμναν ή δε άπόκρισίς του ήτο, δτι δέν ήδύνατο νά χάν-ρ τδν χρόνόν 
χωρίζων αύτούς άπδ σωροΰ δυσωδών και σεσηπότων άχυρων* είπεν· οτι. 
ήτο καί μωρόν, χάριν ένδς ή δύο άσημάντων κόκκων, νά μή καόσγ τδν 
δυσώδη σωρόν, άλλά ν’άφήσή αύτδν νά μολύνγ τήν άτμόσφκιραν.
μησχ λέγει δ Άμφίδίος.ήτον ή άφορμη τής Ιξορίας του* άλλ’ ή άξια,του ητο το’.αύτη, ώσχξ. 

νζ Ιμπο3:·σβ τήν άπχγγελ^ν τής άποφάσεως. (Wright).



63β ΠΑΡΝΑΧΧΟΧ ΚόΡΙΟΑΑΝΟΧ
ΜΕΝΗΝ. Χάριυ ένδς $ δύο £<Η)μ£ντων ζόχ.κων ! Κς τούτων είμαι κ* 

έγώ' ή μήτηο του, ή σύζυγός του, το τέκνου του, καί δ γαμπρός ουτος 
φίλος εί'μεθα οί κόκκοι, καί σεϊς τά δυσώδη άχυρα, των οποίων ή δυ
σωδία φθάνει πέραν τής σελήνης· χάριν υμών πρέπει νά καώμεν καί ημείς. 

• ΣΙΚΙΝ. "Εσο άνεκτικδς σέ παρακαλώ’ άν άρνεϊσαι την συνδρομήν σου 
είς στιγμήν καθ’ ήν αυτή ούδέποτε ήτο άναγκαιοτέρα, τουλάχιστον μή 
σκώπτγς την άμηχανίαν ήμών. Άλλά βεβαίως, άν ήθελες νά συνηγοοήσης 
ύπέρ τίίς πατρίδος σου, η εύγλωττίκ σου θ’ άνεχαίτιζε την πορείαν τοϋ 
συμπολίτου ημών, πολλφ τελεσφορώτερον στρατού κατεσπέυσμένως στρα- 
τολογουμένου.

ΜΕΝΗΝ. ’Όχι, δέν θέλω ν’ άναμιχθώ.
ΣΙΚΙΝ. Ύπαγε πρδς αυτόν, σέ παρακαλώ.
ΜΕΝΗΝ. Πρδς τίνα σκοπόν ;
ΣΙΚΙΝ. Νά δοζιμάσης μόνον τί παρά τφ Μαρκίω δόναται νά πράζγ. υπέρ 

■τής 'Ρώμης η φιλία σου.
ΜΕΝΗΝ. Καλώ’ υποθέσατε δτι δ Μάρκιος μέ άποπέμπει δπως άπέ- 

πεμψε καί τδν Κομίνιον χωρίς νά μέ άκουσγ’ τότε,τί άλλο θά συνέβαινεν 
$ δτι θά έπεστρεφον φίλος δ.υσηρεστημένος καί κατατεθλιμμένος ένεκα τής 
άνεπιεικείας του ; τότε ;

ΣΙΚΙΝ. Τότε ή 'Ρώμη θά σοί αποδώση ευχαριστίας άναλόγου; πρδς 
τάς άγαθάς σου διαθέσεις.

ΜΕΝΗΝ. Θά δικιμάσω’ φρονώ δτι θά μέ άκούσν). Καί δμως, τδ νά δαγ- 
κάση τά χείλη του, και δεχθή μετά ψυχρότητας τδν καλδν Κομίνιαν, αύτδ 
μέ αποθαρρύνει πολύ’ φαίνεται οτι δέν θά τδν έπέτυχεν είς την ώρα 
του’ θά ήτο προ τοϋ γεύματός του. "Οταν αί φλέβες εινε κεναί, τδ αίμα 

ημών είνε ψυχρόν, τότε ερεθιζόμενα ευκόλως, καί ούτε νά δώσωμεν, ού'τε 
νά συγχωρησωμέν τι εί'μεθα διατεθειμένοι’ άλλ’ δταν παραγεμίσωμεν μέ 

.οίνον καί τρόφάς τούς σωλήνας τούτους καί οχετούς τοΰ αίματος, ή ψυ
χή ημών καθίσταται μαλακωτέρα, παρ’ δταν νηστεύομεν ώς παππώδες. 
Θά παραφυλάξω λοιπδν έως οτου τδν ευρώ είς στιγμήν κατάλληλον διά 
την αί'τησίν μου, καί τότε θά τοΰ επιτεθώ.

ΒΡΟΥΤ. Γινώσκεις καλώς την πρδς την εύ'νοιάν του άγουσαν, καί δέν 
δύνασαι ν’ άποπλανηθής,

ΜΕΝΗΝ. Μά τήν πίστιν μου θά δοκιμάσω, καί άς γένη οτι γ(ν*ρ. Μετ’ 
έλίγον θά έ'χω γνώσιν περί της επιτυχίας μου. (’Εξέρχεται).

KOMIN. Αέν θά θέληση ποτέ νά τδν άκούστ).
ΣΙΚΙΝ. ’Όχι ;
KOMIN. Μάθετε, δτι κάθηται έπί χρυσοΐί θρόνου, καί δτι τδ βλέμμα 

του εινε τόσφ φλογερόν, ώσανεί ήθελε δι’ αύτοΰ νά πυρπόληση την'Ρώ
μην' η προσβολή ήν ύπέστη, είνε δ άγρυπνος φύλαξ τής εύσπλαγχνία; 

(137

του. ’Εγονυπετησα ενώπιον του, καί μόνον σιγαλ-Jj τ·^ <povjj μέ.είπεν 

.«έγέρθητι»’, καί μετά ταϋτα μέ άπέπεμψεν ούτω πως. , . ., . . διά .τής 
άφωνου χειρός του’ δ,τι ήθελε πρ.άξει, καί δ,τι ήρνεΐτο,· μοί άνεκοίνωσε 
κατόπιν εγγράφω;, λέγων, δτι δ όρκος έδέσμευσεν αύτδν νά έμμείνη εις 
τάς μετά τών Ούολούσκων συνθήκας’ 1 ώστε ματαία πκσα ελπίς, έκτος 
μόνον άν ή εύγενής μητηρ του, καί ή σύζυγος του, καθικετεύσωσιν τήν ύπερ 
.τίίς πόλ'εως εύσπλαγχνίαν του, πράγμα δπερ ώς άκούω, προτίθενται νά 
πράζωσι. Άς ύπάγωμεν λοιπόν, καί άς παρακινησωμεν αύτάς πρδς τοΰτο 

ησφ δυνηθώμ.$ν θερμότερον.

ΣΚΗΝΗ Β'

ι Γ.ϊσοδος τοϋ ένώίτιον της Ρώμης στρατοπέδου των Ούολούσκων.

(Δόο φρουροί Ούολούσκων γρηγοροΰσι-Ό ΜΕΝΕΝΙΟΣ προχωρεί πρός αύτούς).

Α' ΦΡΟΥΡΟΣ. Στάσου. ΠόΓ εν έρχεσαι ;
Β'ΦΡΟΥΡΟΣ. Στάσου ! Όπίσω.
ΜΕΝΗΝ. Φρουρείτε λαμπρά. Πολύ καλά, άλλά συγχωρήσατε μου νά 

σάς εί'πω οτι είμαι προεστώς τής πόλεως, καί έ'ρχομαι νά ομιλήσω μετά 

τοϋ Κοριολανοΰ.
:. Β' ΦΡΟΥΡ. Πόθεν ;

ΜΕΝΗΝ. Άπδ τήν'Ρώμην.
Α' ΦΡΟΥΡ. Δέν ’μπορείς νά περάσγς, πρέπει νά γυρίσης’πίσω’ όστοά- 

■Τηγός μας δέν θέλει πλέον ν’ άκούση τίποτε άπδ ’κει.
Β'. ΦΡΟΥΡ. Πριν δμιλησγς μέ τδν Κοριολανδν θά ’δγς τήν 'Ρώμην εί;

. τάς φλόγας.
ΜΕΝΗΝ. Καλοί μου φίλοι, άν ποτέ ηχούσατε τδν στρατηγόν σας νά 

δμίλή περί τής 'Ρώμης καί τών έκεϊ φίλων του, στοιχιμκτίζω χίλια μέ 

fva ότι θά ήκούσατε τδ όνομά μου’ ονομάζομαι Μενήνιος.
Ά' ΦΡΟΥΡ. Καλά’ πήγαινε ’πίσω’ τδ όνομά σου δέν έ'χει πέρασι εδώ,

1 Bound by an oth to yield to his conditions. *Av μη ή γραμμή αδτη είνε έφθαρμένη, $ 
πκρελήιοθη τι, ή έννοια αύτής είνε ότι ό πρός τους Ούολούσχους όρκος του ύποχρέου τόν Κο- 
ριολανόν να έπιμείνη εις τούς όπ’ αύτοΟ έπιδληθέντας όρους' άλλ’ ήΥννοια: αύτη εινε λίαν 
βεβιασμένη Ό Farmer φρονεί ότι δ Κοριολανός έννοεΐ ότι ώρκίσθη να έχτελέση τούς όρους 
ους ή πρός αύτόν άχαριστία τής πατρίδος τόν ηνάγχασε να έπιβάλη. Ό Delius έξηγεΐ δ,τι 

• ο Κοριολανός ύπεγρέωσε δι’ όρκου τόν Κομίνιον νά παραδεχθή τούς όρους του. Ό Maloue 
συμπεραίνει δ,τι άπωλέσθη τό ήμιφυ δύο γραμμών. Bound by an oth θεωρών την άρχήν τήί 
μιδς καί to yield to his conditions τό τέλος τής έτέρας. 'Ο firanl White φρονεί on μετά τφ 
-What he would not άπωλέσθη μία γραμμή’ τέλος δέ ό Singer προτείνει νά άναγνωσθή to 
no condition. Προύτάβησαν πολλοί άλλαι διορθώσεις !ζ ών φαίνεται, ότι το κείμενον eTvs 

; ίσως έφθαρμένον όπως εινε βιβαίως και σκοτεινόν. (Aidis wriyht έκδ. Κοριολανοθ σημειιήτ 
σεις σελ. 240). ·



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ'
ΜΕΝΗΝ. Μάθε, φίλε μου, οτι δ στρατηγός σου ήτο φίλος μου' ή'μήν το 

βιβλίου τών καλών του πράξεων, βιβλίου είς το όποιον δ κόσμος άνεγίνω- 
σκεν, ίσως έξωγκωμένην την άπχράμιλλον φήμην του’ διότι είπον πάντοτε 
τήν άλήθειαν περί των φίλων μου, μεταξύ τών οποίων κατέχει τήν πρώτ 
την θέσιν, καθ’δλην τήν έπιτρεπομένην ύπ’ αυτής έκτασιν-’ ενίοτε μώ* 
λίστα, ώς σφαίρα ριπτομένη έπί όλισθορού εδάφους, ύπερέβην τά δρια; 
καί έπζινών αύτόν, έ'διδον σχεδόν καί είς τό ψευδός χροιάν άληθείας' διά 
τούτο, φίλε, πρέπει νά μ’ άφήσγς νά περάσω.

Α' ΦΡΟΥΡ. Καί τόσα ψεύδη άν έλεγες ύπέρ εκείνου, όσχ λόγια είπες 
ύπέρ τού έκυτοΰ σου, πάλιν δέν θά περνούσες εδώ δχι, καί άν άκόμη το 
ψεύδος ήτο τόσον ένάρετον όσον ή φρόνιμος ζωή. Ότίσω λοιπόν.

ΜΕΝΗΝ. ’Ενθυμού σέ παρακαλώ, φίλε μου, οτι ονομάζομαι Μενήνιο; 
και δτι ήμην πάντοτε μέ τό μέρος τού στρατηγού σου.

Β’ ΦΡΟΥΡ. "Αν συ, χζριν εκείνου έλεγες, ώς δ ί'διος δμολογεΐς και 
ψεύματα, μάθε δτι και έγώ, υπηρετών αυτόν, λέγω τήν άλήθειαν, και 
δφείλω νά σού εί'πω ότι δέν είμπορεΐς νά περάσγς. Ό,τίσω λοιπόν.

ΜΕΝΗΝ. Είμπορεΐς νά μέ εί'τγς άν έγευμάτισε ; διότι μ.όναν μετά τό 
γεύμα θέλω νά τού ομιλήσω.

Α’ ΦΡΟΥΡ. ΕΖ σαι 'Ρωμαίος, δέν εινε έτσι ;
ΜΕΝΗΝ Ναί, καθώς καί δ στρατηγός σου.
Β' ΦΡΟΪΡ. Τότε έπρεπε νά μισγς τήν 'Ρώμην όπως έκεΤ<ος. Πώς είνε 

δυνατόν άφοϋ έδιώξατε έξω άπό τάς πύλας τής πόλεώς σας τον άνθρωπον 
έκεΐναν δ όποιος έμπορούσε πραγματικώς νά τάς προστατευση, άφοϋ είς 
στιγμήν τυφλής παραζάλης τοϋ όχλου έδώκατε εις τόν εχθρόν τήν ασπίδά 
σας, νά νομίζετε ότι θά εμποδίσετε τήν έκδίκησίν του, μέ τά εύκολα 
στενάγματα τών γραιύζ, μέ τά παρβιηχά ■πχρχζχ'Κ'.ζ τών ffoyarfyar σχς, 
ή μέ τήν παραλυτικήν μεσιτείαν γέρου ξαναμωραμένου ώς συ ; Νομίζετε 
ότι έμπορεϊτε μέ τόσον αδύνατον φύσημα νά σβόσετε τή φωτ’ά ή οποία 
πρόκειται νά καύση τήν πόλιν σας ; Όχι, άπατασθε. Γύρισε λοιπόν είς 
τήν 'Ρώμην, και ετοιμάσου ν’ άποθάν-ης. Είσθε καταδικασμένοι είς θά
νατον· ό στρατηγός ώρκίσθη νά μή δώση ούτε αναβολή ούτε συγχώρησι.

ΜΕΝΙΙΝ. Κακόμοιρε, άν δ αρχηγός σου έγνώριζεν οτι είμαι εδώ θά μέ 
ύπεδέχετο μετά σεβασμ.οϋ.

1 For Jhave ever verifidmy friendsof whom he’s chief, with all the size that verity 
would without lapsing suffer. — Ό Malone ελμηνεύει τό χωο'ον τοΟτο ώ; ε'ξής: Είπαν πάν- 

τοτι τήν αλήθειαν περί τών φίλων μου, καί λάλων περί αύτών προέβην τόσον, όσον μοι έπέτφε- 

πεν ή άλήθεια. Ό Schmidt έν τώ λαιξτηρείιο αύτοϋ λεξ·ζώ Ιξηγεΐ τω verified my friend th; 

σημαίνον ύποστηρίζειν τήν φήμην τών φίλων, ό Jouhson ώς αντιστοιχούν πρός τό ?μαρτύρησα 
πάντοτε περί τών φίλων μου. 'Ο Wright βίωρών ώς βεβιασμένα; τας άνωτε’ρω Εξηγήσει;, φρο

νεί ότι ή λέξι; verified είνε ίσως ^φθαρμένη. Ό Hanner προτείνει τήν μεταβολήν αίτή; ε’ς 
magnified, ό Leo glorified ζ.α'ι ό Stannton rarefied. ι>

ΚΟΡΙΟΑ A NOS 63»·

νΆ? ΦΡΟΥΡ· ’Έλα, έλα, ό αρχηγός μου δέν σέ γνωρίζει..
'ΜΕΝΗΝ. Έγώ εννοώ τόν στρατηγόν σου.
Α' ΦΡΟΥΡ. Ό στρατηγός μου δέ δίνει ένα λεπτό γιά σένχ· όπίσω σολ 

λέγω, μή σοϋ χύσω καί τό λίγο αίμκ ποϋ σοϋ μένει' όπίσω.
ΜΕΝΗΝ. ’Αλλά, φίλε μου, φίλε. (Εισέρχονται ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ και ό ΑΜ- 

ΦΙΔΙΟΥ.
ΚΟΡΙΟΥ’. Τί συμβαίνει ;
ΜΕΝΗΝ. Τώρα θά σέ διορθώσω σύντροφε' τώρα θά μάθγς πόσον μέ’ 

τιμώσι, καί θά παρατήρησης ότι ένας παλγοφρουρός δέν δύναται, 
έκτελών τήν ύπηρετίαν του, νά μέ άπομακρύνή από τόν υιόν μου -Κο- 
ριολανόν' κρίνε δέ έκ τής υποδοχής ής θά τύχω παρ’αύτοϋ, άν δέ κινδυ-’ 
νεύγς νά κρεμασθής, ή νά ύποστής θάνατον βασανιστικότερου καί σκλη- 
ρότερον' ίδέ μετά προσοχής, καί λιποθύμησε συλλογιζόμενος τί μέλλεις 
νά πάθγς. (Πρός τον Κοριολανόν). Εί'θε οί έ'νδοξοι Θεοί νά βουλεόωνται άνά 
πάσαν στιγμήν ύπέρ τής προσωπικής εύδαιμονίκς σου, καί νά σέ άγκπώ- 
σιν ό'/ι ύλιγώτερον του γηραιού σου πζτρός Μενηνίου ! ’Ω υιέ μου, υιέ μου! 
ετοιμάζεις πϋρ καθ’ημών. ’(δού ύδωρ πρός κατάσβεσιν αύτοϋ. Μόλις καί 
μετά βίας άπεφάσισα νά έ'λθω πρός σέ; άλλά βεβαιωθείς οτι μόνος έγώ 
ήδυνάμην νά σέ συγκινήσω, έςωθήθην ούτω; είπβΐν ύπό τών άνκστεναγ- 
μών του πλήθους έ'ζω τών πυλών τής πόλεως" δθεν σέ καθικετεύω νά 
συγχωρήσγς τήν 'Ρώμην καί τους επικαλούμενους τόν έ'λεόν σου συμπο- 
λίτας σου. Εί'θε νά καταπραύνωσιν οί Θεοί τήν οργήν σου, καί νά ρίψωσι 
τά λείψανα αύτής έπί τοϋ αχρείου τούτου, δστις ίστάμενος ώς φραγμός 
ενώπιον μου, δέν μ,οι έπέτρεπε νά σέ πλησιάσω.

ΚΟΡΙΟΑ. Όπίσω !
ΜΕΝΗΝ. Πώς ! Όπίσω !
ΚΟΡΙΟΑ. Ούτε σύζυγον, ούτε μητέρα, ούτε τέκνον θέλω νά ήξεύρω. 

Αί πράξεις μου έξήρτηνται από άλλων' καί μολονότι ή έκδίκησις είνε 
ολοσχερώς έμή, ή συγχώρησι; όμως άπόκειτζι είς τούς Ούολουσκους. 
Ώροτιμότερον λήθη αγνώμων νά έξαλείψν) τήν άνάμνησιν τής προτέρας 
ημών φιλίας, παρά νά άνκνεώσγ αύτήν ή εύσπλαγχνία' δθεν άπελθε. Τά 
ώτα μου άνθίστανται πλειότερον είς τάς ικεσίας σου, ή αί πύλαι τής Ρώ
μης είς τήν ίσχύν μου. Καί δμως λάβε τήν παρούσαν, έπειδή σέ ήγάπη- 
σα (τώ Εγχειρίζει Επιστολήν). Χάριν σου έ'γραψα αύτήν, καί ή'θελον σοί τήν 
άποστείλει. Ούδέ λέξιν σοί επιτρέπω έπί πλέον Μενήνιε. Ό άνήρ ουτος 
Άμφίδιε ήταν ό φίλτατός μοι έν Ρώμγ' καί δμως βλέπεις.

ΑΜΦΙΔ. Δεικνύεις πάντοτε τον αύτόν σταθερόν χαρακτήρα (’Εξέρχεται"ό 
Κοριολανός μετά τού ’Αμφιβίου).

■ h·' ΦΡΟΥΡ. Λοιπόν, κύριε, Με.νήνιος ονομάζεσαι ;
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β' ΦΡΟΪΡ. Χάνει, κανείς το νοΰ μου μέ τήν επιρροή ποδ έχει αύτδ το 

όνομα’ ξεόρεις τδ δρόμο νά γυρίσης πίσω.
Α' ΦΡΟΪΡ. 'Ήκουσες πόσον μέ έμάλωσαν γιατί δέν άφησα νά περάση 

•η μεγαλειότης σου ς
Β' ΦΡΟΪΡ. Τί αφορμή "λοιπόν νομίζεις δτι έχω γιά νά λιποθυμήσω ;
ΜΕΝΗΝ. Δεν μέ μέλλει πλέον ούτε διά τδν κόσμον, οΰτε διά τδν στρα

τηγόν σας. "Οσφ δέ δι’ ανθρώπους καθώς σεις, ούτε συλλογίζομαι δτι υπάρ
χετε, τόσον Ασήμαντοι εισθε. “Οστις έχει τδ θάρρος ν' άποθάνη άφ’εαυ
τού, δέν φοβείται θάνατον παρ’ άλλου’ άς πράξη δ στρητηγός σας ο,τι. 
δηνηθή χειρότερον. Ώ; πρδς σας, μείνατε έπί πολύ 1 όποιοι εισθε, καί άς 

συναυξάνη μετά τής ηλικίας ή άθλιότης σας! Λέγω καί εγώ εις σάς, δ,τι 
άλλοι είπον εις εμέ, οπίσω ! (Έξερχιται).

Α' Φ1ΌΪΡ. Γενναίος άνθρωπος.
Β' ΦΡΟΪΡ. Γενναίος είνε ό στρατηγός μας’ είνε βράχος, είνε δρΰς, ποδ 

δέ σαλεύει κανένας άνεμος. (’Εξέρχονται).

ίίΚΗΧΗ Γ'
*11 Σκηνή του Κοριολανοΰ.

Εισιρχεται ό Κοριολβνδς μετά τοΰ Άμφιου κ«ί τινων άλλων.

ΚΟΡΙΟΑΑΝ. Αύ'ριον θά παρατάξωμ.εν τδν στρατόν ήμών ενώπιον των 
τειχών τής Ρώμης. Σύ δ συστρατηγός μου έν τω πολέμφ τούτφ, Οφεί
λεις ν’ άναφέρης εις τούς Αρχηγού; τών Ούολούσκων πόσον έντίμως προ- 
σηνέχθην έν τφ άγώνι.

ΑΜΦΙΔ. Μόνον τά συμ.φέροντκ αύτών έλαβες ύπ’ δψει" έκώφευσας εις 
τάς γενικάς ικεσίας τών Ρωμαίων, ουδέποτε έδέχθης ιδιαιτέρας Ακροά

σεις, όχι, ού'τε τούς πεποιθότας έπϊ σέ φίλους σου.
ΚΟΡΙΟΑΑΝ. Ό τελευταίος ούτος πρεσβύτης, βν μετά συντετριμμένης 

καρδίας άπέπεμψα εις Ρώμην, μέ ήγάπα πλειότερον πατρός’ ναί, μέ έθεο.- 
ποίει.Ή τελευταία τών Ρωμαίων καταφυγή, ήτο ή πρδς εμέ αποστολή 
αύτοΰ’ χάριν τής πρδς αύτδν παλαιάς φιλίας μου, καίπερ σκυθρωπώς δε
χθείς αύτόν, προέτεινα καί πάλιν τούς πρώτου; ορούς, τούς οποίους καί 

πρότερον ήρνήθησαν, καί τώρα δέν δύνανται νά δεχθώσι* διά νά περί- 
ποιηθώ αύτόν, πολλά προσδοκώντα παρ’ έμρΰ, έφάνην ένδοτικός πως" εις 

. τδ εξής θά κωφεύσω εις π/σαν άλλην πρεσβείαν τοΰ κράτους ή τών 
ιδιαίτερων φίλων μου. (’Ακούονται χραυγαί όπισθεν τής σκηνή.)· Τι σημαινουσιν 

αί κραυγαί αύται; ©α παρασυρθώ νά παραβώ τδν όρκον μου έν τφ δμνύειν

1 For you lie that you arc long.

αυτόν ; ’Όχι δέν θά τδν παραβώ. (Εισέρχονται πενθηφοροΰσσι ή ΒΕΡΓ1ΛΙΑ καί 

ΒΟΔΟΓΜΝΙΑ, κρατούσα έκ τής χέιρδς τδν μικρόν MAPKiON, ή ΒΑΑΕΡΙΑ μετά τών 
Ακολούθων). Ή σύζυγός μου προπορεύεται, καί μετ’ αύτήν έ'ρχεται δ σε
βαστός εκείνος τύπος έντδς τοΰ όποιου έλαβε μορφήν τδ σαρκίον τοΰτο, 
διά τής χειρδς άγουσα τδν έγγόνον αύτής. Άλλά μακράν Απ’ έμοΰ πόίσκ 
στοργή ! "Ας δικσπασθώσιν όί δεσμοί καί τά δικαιώματα τής φύσεώς! καί 
μόνη Αρετή έστω τδ άκαμπτον. Πρδς τί όί ύπόκλινεΐς ούτοι χαιρετισμοί 
καί τά περιστέρεια έκεΐνα βλέμματα τά όποια καί θεούς δύνανται νά κά- 

μωσιν έπιόρκους ; Άλλ’ δμως τήκομαι, δέν έπλάσθην άπδ γήν σκληρο- 
τέραν έκείνης έξ ής έίτλάσθησαν οί λοιποί τών άνθρώπων. Ή μήτηρ μου 
κύπτει, ώς εάν ό ’Όλυμπος ώφειλε νά κλίνη ίκευτικώς ένώπιεν λοφίσκου’ 
είνε δέ τόσον ικετευτικόν τδ βλέμμα τοϋ μικροΰ μου τέκνου, ώστε ή Με
γάλη φύσις αναφωνεί «Μή άρνήθητι». *Ας άνασκάψωσιν τήν Ρώμην οί 
Ούολοΰσκοι καί Ας άροτριώσωσι τήν ’Ιταλίαν. Δεν θά καταστήσω ποτέ εις 
τοιαύτην 1 εύήθειαν, ώστε νά παραπλανηθώ ύπδ εμφύτου δρμής, άλλά 
θά μείνω ώς άνθρωπος δημιουργήσας αύτδν εαυτόν, καί μή γνωρίζων γεν

νήτορα.
ΒΙΡΓΙΛ. Σύζυγέ μου !
ΚΟΡΙΟΑ. Οί όφθαλμ,οί μου δέν βλέπδυσι τώρα ώς άλλοτε έν Ρώμη.
ΒΙΡΓΙΛ. 'II λύπη ή όποια μάς παρουσιάζει ένώπιόν σου ήλλοιωμένας, 

σέ κάμνει νά νομίζης ούτω.
ΚΟΡΙΟί. Ώς αδέξιος ύποκριτής, έλησμόνησα όποιον πρόσωπον ύποκρί- 

νομαι, καί είμαι τόσον τεταραγμένος, ώστε ν’ Αποτύχω οίκτρώς. Σαρξ 

τής σαρκός μου, (best of my flesh) συγχώρησον τδ τυραννικόν φρόνημά μου, 
άλλά μή εί'πης διά τοΰτο νά συγχωρήσω τούς Ρωμαίους.’Ώ, φίλημ,α μα- 
κρδν ό'σον ή εξορία μου, γλυκύ ό'σον ή έκδίκησίς μου ! Μά τήνζηλότυπου 

’Ήραν; είνε τδ φίλημα εκείνο τδ όποιον έλαβον παρά σου φιλτάτη μου, 
τά πιστά μου χείλη έφύλαξαν αύτδ παρθενικδν έκτοτε. ’Ώ θεοί ! φλυα
ρώ καί δέν χαιρατίζω τήν εύγενεστάτην τών μητέρων. Κάμφθητι γόνυ 
μου, καί έναποτύπωσον εις τδ έδαφος τήν συνείδησιν τοΰ καθήκοντος βα

θύτερου παρά τούς κοινού; τών υίών.
ΒΟΑΟΪΜ. Έγέρθητι εύλογημένε μου υίέ ! ένφ έγώ γονυπετοΰσα έπί 

τών σκληρών λίθων, θά σοι δείξω, διά τής πρωτοφανούς ταύτης έκδηλώ- 
σεως σεβασμού, ο τι έσφαλμένως ώρίσθη μέχρι τοΰδε ή μεταξύ υίοΰ καί 

γονέων σχέσις.
ΚΟΡΕΑ. Τί βλέπω ! Σύ νά γόνατίσης ένώπιόν μου, ενώπιον υίοΰ τί- 

μωρηθέντο; ύπδ σοϋ ; ”Α, τότε άς άνατιναχθώσιν εις τούς αστέρας οί χά- 
λικες τής άγονου, παραλίας, ας άκοντίσωσιν μαινόμενοι άνεμοί τάς ύπέ-

I J’ll never bo such a gosling, to obey instinct. Δέν θά εφκι τόσον «νόητος ώστε νά 

υπακούσω εις φυσικόν τι αίσθημα, 
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ρηφάνου; κέδρους κατά τοΰ φλογερού ήλίου’ έρρέτω το αδύνατον,' καί ζι- 
γον εύχεοέστατον &ς γίνη τδ ακατόρθωτου.

ΒΟΑΟΥΜ. Είσαι 5 πολεμιστής μου. Συνετέλεσπ και έγώ είς τήν άνά· 
πτυςίν σου. Γνωρίζεις τήν δέσποιναν ταύτην ;

ΚΟΡΙΟΑ. Είνε ή εύγενής άδελφή τοΰ Ιίοπλικόλα, τδ άγλάϊσμα της 
Ρώμης, αγνή ώς δ έκ καθαρότατης χιόνος κρύσταλλος, δ πηγνύμενος έπί 
τών γείσων του νκοϋ της Άρτέρ.’.δος' φιλτάτη Βαλερία! :

ΒΟΑΟΥΜ. Ιδού έν σμικρώ τδ άπεικόνισμά σου τδ δποΐον,. τοϋ. χρόνου 
.προϊόντος, δύναται νά σοί δμοιάση καθ’ δλοκληρίαν.

ΚΟΡΙΟΑ. Εί'θε δ θεδς τοϋ πολέμου, τή συνεπινεύσει τοϋ υπέρτατου 
Διός, νά σοι έμπνέη γενναία φρονήματα, ϊνα μή σοϋ κατίσχυση ποτέ ή 
αισχύνη, και νά ϊστασαι άκλόνητος είς τούς πολέμους, ώς ύπερύψηλος φά
ρος, άνθιστάμενος εις τάς λαίλαπας, και σώζων πάντκς τούς πρός σέ ατε
νίζοντας.

ΒΟΛΟΥΜ. Γονάτισε παιδί μου.
ΚΟΡΙΟΑ. Νά τδ χαριτωμένου μου παιδί!
ΒΟΛΟΥΜ. Και αύτδ ακόμη, καί ή σύζυνός σου, και ή δέσποινα αυτή 

\ Λ 1 I /και έγω’αύτη, έρχόμεθα δπως σε καθικετευσωμεν.
ΚΟΡΙΟΑ. Σας παρακαλώ, σιωπήσατε’ άλλως, προτού νά εΐπητέ τι, λά

βετε ύπ’ όψει τοϋτο. «Μή έκλάβητε ποτέ ώς άρνησιν, άν άρνηθώ τί τδ 
δποΐον ώρκίσθην νά μή παραχωρήσω. Μή μέ. παρακινήσητε νά διαλύσω 
.τον.στρατόν, ή νά συνθηκολογήσω πάλιν μέ τούς χειρώνακτας τής Ρώ
μης. Μή εί'πητε ότι φαίνομαι πράττων παρά φύσιν, μή προσπαθήσητε 

. νά καταπρκύνητε τήν οργήν μου διά τών ψυχρών επιχειρημάτων σας».
ΒΟΛΟΥΜ. ’Ώ, παϋσαι, παϋσαι! Είπες δτι δέν θά μας παραχώρησης τί

ποτε, διότι ούδέν άλλο έ'χομεν νκ ζητήσωμεν παρά σοϋ, είν,ή εκείνο τδ 
δποΐον άρνεΐσκι ή'δη· καί όμως ημείς θά προβώμεν είς τήν αί'τησίν μας, 
ϊνα έν έν ή περιπτώσει άρνηθής, καταπέσγ ή μομφή έπί τής σκληρότη- 
,τός σου. ’Όθεν άκουσον.

ΚΟΡΙΟ Α. "Ακουσον άμφίδιε καί σείς οί Ούολοϋσκαι, διότι, ούδέν είς τών 
άποβλεπόντων τήν Ρώμην θέλω ν’ακούσω κατ’ ιδίαν, Ποίκ είνε ή · αί
τησές σας;

ΒΟΛΟΥΜ. Καί σιωπηλαί καί άφωνοι άν έμένομεν,ή περιβολή ημών καί ή 
έν γένει σωματική μα; κκτάστκσις θά έδείκνυον ποιαν ζωήν έζήσαμεν άφ’ 
δτου έζωρίσθης. Συλλογίσου πόσον δυστυχέστεραι πάσης έν. τφ κόσικω γυ- 
νκικός, παριστάμεθα εδώ, άφοϋ ή όψις σου ή'τις’ έπρεπε νά πληρώση τούς 
δθφκλμούς ημών δακρυών χαρκς, καί νά κάμη τάς καρδίας ημών νά σκιρ- 
τήσωσιν έξ άγαλλιάσεως, μας αναγκάζει νά κλαίωμεν καί νά φρικιώμεν έχ

1 Murdering impossibility. Μετά τήν ανατροπήν ταότην: τής φυσικής πορείας τοδ εόβμου 
ouSlv αδύνατον ή μή ουοικόν. (A. Wright).

•φόβου καί λύτης, διότι μήτηρ, σύζυγος,τέκνον, βλέπουσιν υιόν,σύζυγον πα- 
.τέοα, σπαςάσσοντα τα σπλάγχνα τής πατρίδας του. Είς ήμκς δέ τάς άτυ- 
■χεΐς είνε δλεθριωτώτη ή έ'χθρα σου' μας απαγορεύεις καί τήν πρός τον 
■θεδν δέησιν, τήν παρηγοριάν ταύτην ής πάντες έκτος ημών άπολαυουσι' 
.'διότι, φεΰ, πώς. δυνάμεθα, πώς δυνάμεθα■ ■ νά δεηθώμεν καί ύπέρ τής 
πατρίδος ημών, δπως επιβάλλεται ύπδ τοϋ καθήκοντος, καί ύπέρ τής νί- 
χης σου, δπως επίσης επιβάλλεται ύπδ τοΰ καθήκοντος ; Άλλοίμονον, 
■ή πρέπει ν’άπολέσωμεν τήν πατρίδα τήν φιλτάτην ημών τροφόν, ή σέ, 
,τήν παραμυθίαν ημών έν τή πατρίδι. Καί κατά τάς εύχάς ημών άνάπο- 
•βή ή νίκη, ή συμφορά μκς είνε πάντοτε βεβαίκ’ διότι, ή πρέπει ώς άλλο- 
,εθνής αρνησίθρησκος νά συρθής σιδηροδέσμιος, άναμέσον τών δδών τής πό
λεώς μκς, ή νά βκδίσης έν θριάμβω έπί τών έριπείων τής πατρίδος σου, 
καί νά φέρης τής νίκης τδν στεφάνου ώς άμειβήν τοΰ ύπδ σοϋ γενναίως χυ· 
•θέντος α'ίμκτος τής συζύγου καί τών τέκνων σου. Ώς προς εμέ, υιέ, δέν 
•θά περιμείνω τήν τύχην μέχρι τή; λήξεως τοΰ πολέμου" εάν δέν δυνηθώ 
νά σέ πείσφ νά φανγς γενναιόφρων προς άμφότερα τά μέρη μάλλον, ή νά 
•έπιδιώξης τδν όλεθρον τοΰ ετέρου, μάθε δτι πριν ή εφόρμησης κατά τής 
πατρίδος. σου, θά πατήσης — έ'σο βέβαιος περί τούτου — θα πατήσης 
λέγω έπί τής γαστρδς εκείνης ήτις σέ έ'φερεν είς τδν κόσμον.

ΒΙΡΓΙΑ. Καί έπί τής ίδικής μου, ή'τις σοί έ'δωκε τδ τέκνον τοϋτο ϊνα 
■συνέχιση τδ όνομά σου είς τάς έπερχεμένας γενεάς.

ΝΕΟΣ ΜΑΡΚ. Έπά/ω μου δέν θά πκτήτν)’ έγώ θά φύγω δσφ νά με- 
.γαλώσω, και τότε θά πολεμήσω κκί έγώ.
ΚΟΡΙΟΑ. Ό μή θέλων νά συγκινήται ώς γυνή, οφείλει ν’ άποφεύγη τήν 
?δψιν γυ.ναικδς ή τέκνου. Παρά πολύ έμεινα (έγείρεται).
, ΒΟΑΟΥΜ. "Οχι Μή μκς άφήσης ού'τω. "Αν ή ικεσία ήμών άπέβλεπεν 
είς τδ νά σώσης τούς Ρωμαίους διά τοϋ ολέθρου τών Ούολούσκων τούς οποί
ους υπηρετείς, ήδύνασο τότε νά καταδικάσης ημάς ώς προσπαθούσα; ν’ 
■κηλιδώσωμεν τήν τιμήν σου· όχΓ σέ ίκετεύομεν νά συ/δικλλάξης άμφοτέ- 
ρους, ούτως ώστε, οί μέν Ούολοΰσκοι νά δύνωνται νά λέγωσι «έδείζαμεν 
έπιείκειαν» οί δέ Ρωμαίοι ν’άποκρίνωνται «έτύχομεν άύτής» εκατέρωθεν 
δέ ύπέρ σοϋ ζητωκρκυγάζοντες ν’ άναφωνώσι' αεύλογημένος είη δ συνο- 
,μολογήσας τήν ειρήνην ταύτην!» Γνωρίζεις, ώ ένδοξέ μου υίέ, ότι είνε 
άδηλος ή τύχη τοΰ πολέμου, βέβαιον δ'μως είνε τοϋτο δτι, άν σύ πόρθη
σης τήν Ρώμην, τδ όφελος τδ όποιον Θά δρέψης έκ τής νίκης ταύτης, θα 
είνε όνομα, το όποιον άμα προφερόμενον, θά συνεπάγηται τάς άράς τοϋ 

■- κόσμου, θ’ άναγράψγ δέ ποτέ ή ιστορία' δ άνήρ ήτο γενναίος, άλλ’ ή τε- 
λ.ευταίά αύτοϋ πράζις άπήλειψε τήν εύγένειάν του, ήρήμωσε τήν πα
τρίδα του, τδ δέ όνομά του έσται βδελυκτον είς τάς έπερχομένας γε
νεάς. Ώμίλησόν μοι, υίε μου. 'Η φιλοτιμία σου υπήρξε πάντοτε εύγενής'
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ήθελες νά μιμήσαι τάς ιδιότητας τών θεών, νά διάσχίζγς μέν τδ στε
ρέωμα διά βροτών, νά ‘η\·ήτττις δε μ.έ τά κεραύνια βέλη σου μόνον δρΰς.

Διατί δέν όμιλεϊς ; Νομίζεις δτι είνε άζιον γενναίου άνδρδς νά μνη» 
σικακή διηνεκώς ; 'Ωμίλησον σύ κόρη μου’ άδικφορεϊ πρδς τά δά
κρυα σου' ώμίλησον παιδί μου, ί'σως ή παιδική σου αφέλειά συγκίνησή 
αύτδν πλειότερον τών επιχειρημάτων ήμών. Ούδείς άνήρ έν τώ κόσμω 
έφείλει πλειότερα τούτου εις τήν μητέρα αύτοΰ, και δμως μέ άφίνει νά 
φλυαρώ ώς περιφρονουμένην κκτάδικον.· Ούδέποτε έν τώ βίω σου έδε,ί- 
χθης φιλόφρων πρδς τήν άγαπητήν σου μητέρα, ένφ εκείνη, πτωχή δρνις, 
ούδαμώς περί άλλων νεοσσών μεριμνώσα, σέ ώδήγει κλώσσουσα εις τδν 
πόλεμον, ν.χι σέ έπανήγεν εις τήν πατρίδα ασφαλή καί δαφνοστεφή. Είπέ 
δτι εινε άδικος ή αίτησίς μου, καί έκδίωζόν με' άλλ1 έάν δέν εινε, τότε 
δέν είσαι γενναιόφρων, θά τιμωρηθής δέ ύπδ τών θεών, ώς άρνηθεϊς τδν 
εις τήν μητέρα όφειλόμενον σεβκσμόν.(Άποστρέφει τδ πρόσωπον). Γονατί
σατε γυναίκες' έστω πρδς έντροπήν του ή γονυκλισία ήμών. Ή προσω
νυμία « Κοριολανδς» εμπνέει αύτώ πλειοτέραν ύπερηφάνειαν ή οίκτον ή 
ικεσία-ήμών. Γονατίσατε, άς δοθή τέλος" αυτή είνε ή έσχατη ήμ,ών 
άπόπειρα, μεθ’ ήν θά έπιστρέψωμεν είς τήν Ρώμην, ίνα συναποθάνωμεν 
μετά τών ήμετερων. Άλλα, στρέψον τά βλέμματα πρδς ήμας. Τδ παι- 
δίον τοΰτο, τδ δποϊον δέν δύναται νά είπη τί έπιθυμεϊ, άλλα γονυπετεί 
καί άνυψοϊ τάς χεΐρας, μόνον καί μόνον διά νά μόές μιμηθή, συνηγορεί 
υπέρ τής αιτησεως μας μετά δυνάμεως ικανής νά καταβάλη τήν ίσχυ- 
ρογνωμοσυνην σου. (’Εγείρεται). Ύπάγωμεν, ό άνθρωπος ούτος έγεννήθη έκ 
μητρδς Ούολοόσκης, ή σύζυγός του είνε είς τά Κορίολα, καί τδ παιδίον 
τοΰτο τώ δμοιάζει κατά τύχην. Λοιπδν άπόπεμψον ήμ.ας. θά σιωπήσω 
■εως δ του ί'δω τήν πόλιν ήμών είς τάς φλόγας, καί τότε κάτι θά εί'πω 
άκόμη.2

ΚΟΡΙΟΛ. ’Ω μήτερ, μήτερ ! Τί έ'πρκξκς ; Ίδέ, οί ούοκυοί άνοίγοντα^, 
οι Θεοί προσβλεπουσιν ·εφ*.άνωθεν, >wd καταγελωτι την μη φυσικήν 

t Yet here he Jets me praite -Itke-one in che Stocks. Μέ άφίνει να φλυαρώ ώς άλίτην) 
ης ούδείς λαμβάνε*. ύπ* οψε·ι τα παράπονα. (Vright).

2 μέν, ώ παΐ, καν αδτα.μη λέγωμεν, ίαθ^τι και ρορφ^ τών άθλιων σωμάτων τεκ·
μαιρομενο;, οιαν οικουρ'αν ήμΐν ή ση φυγή περιεποιήσατο. Λάγισαι δέ νυν, ώς άτυχέστα- 
ται'· πασών άφίγμεθα γυναικών, αις το ήδιστον θέαμα φοβερώτατον ή τύχη πεποίηκεν, ίμάι 
μέν υιόν, ταύτη δε ανδρα τοΤς τής πατρίδος wysotv Ιδεΐν άντικαθήμενον. CO δ’ ίστι τή.ς άλ~ 
λης άτυχιας πάσης καί κακοπραγίας παραμύθιον, ε’ύχεσθαι θεοίς, ήμϊν άπορώτατον γέγονεν. 
05 γαρ οιβν τε και τή πατρίδι νίκην άμα και σοι σωτηρίαν αίτειοθαι παρά τών θεών, άλλ’ 
ία τις αν ήμΐν καταράσαντο τών έχθρών, ταδτα ταΐς ήμετ^ραις ενεστίν εύχαΐς. Ανάγκη γαρ 
■η τής πατρίδος ή σοΰ στέρεσθαι γοναικι σή καί τέκνοις. Έγώ δ’ ού περιμενώ ταύτην μθι 
διαιτήσαι τήν τύχην ζΓώση τδν πόλεμόν, άλλ’ εΐ μή σέ πείσαιμι φιλίαν ^tat δμόνοιαν, αντί 
διαφοράς και κακών θέμενον άμφοτ^ρων εύεργέτην γένεσθαι μ&λλον ή λυμεώνα τών ίτέρών, 
ο5τω StdvootJ και παρασκεύαζε σεαυτβν, ώς τή πατρίδι μή προσμίξάι -δυνάμενος πρΐν ή νε- 
Kpiv ύπερ'Ώήναι τήν τεκοθσαν. (Πλ. Γ. Μαρ. σελ, 452).'
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ταυ την σκηνήν. ’Ω μήτερ, μήσερ! ·Ω ! ήρασο νίκην εύτυχή μέν τή 'Ρώμη, 
άλ.λ’ώς πρδς τδν υίόν σου, — πιστευτόν—ω, πιστευτόν, ή νίκη αυτή 
θ’άποβή κινδυνωδεστάτη έάν μή καί-.θανάσιμος. Άλλ’ άς συμβή δ,τι 
συμβή. Άμφίδιε, άδυνατών νά έξακολουθήσω έντίμως τδν πόλεμον, θά 
συνομολογήσω ειρήνην ωφέλιμον. Είπε, φιλτκτε Άμφιδιε, συ αν.τ εμοΰ, θοο 
ήκουες τήν μητέρα σου όλιγώτερον; ή μήπως θα ενεδιδες ολιγωτερον , 

ΑΜΦΙΔ» Καί εγώ συνεκινήθην.
ΚΟΡΙΟΑ. Κκί μεθ’δρκου τολμώ νά βεβαιώσω τοΰτο' δέν είνε δέ τοΰτο 

μικρδν. πράγμα τδ νά ρεύσωσιν έκ τών οφθαλμών μου δακρυκ οίκτου. ’Αλλος, 
πρότεινόν μοι, ώ φίλε, όποιαν συνθήκην, προαιρείσαι’ διότι, οσον τδ κκτ 
έμέ, δέν θά πορευθώ είς 'Ρώμην, άλλά θά επιστρέφω μεθ’ υμών. Έν τή 
περιστάσει δέ τκύτγι επικαλούμαι τήν φιλοφροσύνην σας. ΎΩ μήτερ ω 
σύζυγε ’ . . · ■

ΑΜΦΙΔ. (ΐδίαλ Χαίρω διότι περιέστης είς θέσιν τοιαύτην, ώστε νά μή 
δόνασκι νά συμβιβάσεις τδν οίκτον μετά, τής τιμής. Έντεΰθεν κατορθοΰται 
ή τής προτέρκς μου τύχης άνάκτησις. (ΑΙ γυναΐ/ες νεύουσι τώ Κοριολανφ). ·

ΚΟΡ ΟΑ. Μή σπεύδετε’(πρδς τήν ΒολουμνΙαν καί Βιργιλίαν). θα σπεισωμεν 
όμοΰ, καί έ'πειτα θά φέρητε είς 'Ρώμην μαρτυρίας άσφκλεστερας τών προ
φορικών λόγων, ήτοι συνθήκην έπικεκυρωμένην παρ’ήμών. Έλθετε. Εισελ- 
θετε μεθ’ ήμ.ών. Νκδς 2 πρέπει νά κτισθή πρδς τιμήν σας, δέσποινκι. "Α
παντα όμοΰ τής Ιταλίας τά ζίφη καί ο', συμμαχικοί αυτής στρατοί, δεμ 
θά ήδυνκντο νά τόχωσι τοιαύτης ειρήνης. (Εξέρχονται).

·, . ΧΚΗΜί Γ \
•’Ρώμη. Λημόσιος πλατεία.

■ (Εισέρχονται ό ΜΕΝΗΝ10Σ καί ό ΣΙΚΙΝΙΌί?)-

ΜΕΧΗΝ. Βλέπεις τήν προεκβολήν εκείνην τοΰ Καπιτωλίου, τδν γωνιαΐον 
έκείνον λίθον;

21ΚΙΧ. Αΐ, τί μέ τοΰτο;

1'0 δέ Μάρκίο: ά ναί ο ήτας «0"α εϊργαστί με ώ μήτερ» έξανίβττ,σιν ρώτήν καί την δεξιάν πιέοας σφοδρά. ■ Νενίκηκας■ ε’πεν, εύτοχή μέν τή πατρίδι νίκην, έμοί δ’δλέδριον, άπειμι γαρ 
ύπό σοΟ μόνης ήττώμενος. Τοΰτο δ’ε’ιπών καί βραχέα τή μητρίκαί τή γυναικί διαλεχΟε’ς ιδιφ, 
τας μέν απέπεμψεν είς ’Ρώμην πάλιν αίτάς δεομϊνας, τής δέ νυκτδ; παρελδοβσης άπήγαγεν 
Ούολούακους, οδ τδν αδτδν τρόπον, οδδ’δμοίως διακειμένονς άπαντας.

Πλ. Γ. Map. σελ. 45*.,
■ χ Κατα τόν Πλούταρχον Ιν τξ περιβτάσει ταύτη ήγίββη ναός πρός τιμήν τών γυναικών.
*0 Νίός τής Τύχης έκτίσθη τφ 286 π> X, -έπί τοΰ μέρους ?νθ* λέγεται ott δ Κοριολανός 
βυνήντησε.τήν μητέρα αύτοΟ. ’’ . ·

Τόμος Ζ". 7. — Ίο-ϋλιος 1885. 42



ΙΤΑΙ»ΝΑ*Σ0±δίδ

MfeMlN. *Α·ν θόί έΓνέ δύνάτδν νά έκτο’πίσ^ς άδτδν διά το3 μίκρό3 σδύ 

δάκτυλόθ, τότέ δυνάμέθα ίΰΐ ήμέίς ύά έλπίζωμέν’ δτι' &ί δέόποινάι τή'ς 
Φώμής, καί ιδίως ή μήτ^ρ τόύ, θά λάτίσχύσώσΐν αύτϋδ. 4Αλλά <ίοί ΐΐέγω 
βτι δέν ύπάρχέι ελπίς περί τόότοϋ Τί κέφάλι-Χή ήμ&ν ποινή άπ^φάσίσθή 

■ffifi, άάί δέν δνέολέίάέ’ται πλέον, έΐμή 41 ύπδ τόό δήμιου έκτέλεσίς.
ΣϊίΐΙιΧ. Εΐνέ δύνάπδν τόσώ βραχύς χρόνος νά μεΐαβάλή τδ φρόνημά ένδ'ς 

άνθρωπον ;
ΜΕΧίΐΧ. Ύπάρχέι διαΐφορά μεταξύ άάμπής κάί χρυσάλλίδός· καί δμως 

ή χρυσαλλίς ήτό άάμπη. Ό Μκρλ,ίΌ'ς όύτος άάδ ανθρώπου μέτέβλήθή έΗ 
δράκοντα· έ^ει πτέρυγάς'" εϊνέ τι άνώτερδί έρ'πετδΰ;' 

'· ίίΚΙϋί. Ήγάάά -ίίερίπκ'θώ; ίήν μητέρά τόϋ.
*·' ΜΐΝίΪΝ.' Καί έμέ'Ιπίσης· άλλά τώρά ένθϋμεΐϊάΐ τήν μητέοά τού όσον 
ΐππος οκταετής τήν ΐδικήν του. Ή στρυφνότης τοΰ προσώπου του ’ δύ- 
νάτάί καί ώρίμδύς' στάφυλάς νά μέτάβάλ^ έίς δμφακάς. Όταν πέρι- 
πάίή, κινείται ώς πολεμική μηχανή, καί τδ έ'δάφος σειέται ύπδ τά 
βήματά τόυ" άάΐ θώρακα δύνάτάι νά διαπεράσή-διά τύθ βλέμματός τού’ 
ή-φ'ώ'ν ή τού δμύιάζέι πρδς θρηνώδη ήχον κώδωνος, "δ δέ ‘γογγυσμός του 
ήχέΐ ώς κρότος τήλέβολοστΟιχίά'ς. Κάθηται τόσον μεγάλδπρέπώς, οσον 5 
αδδρίάς τοΰ Αλεξάνδρου. ”0;ιτι δίατάσσέι 'έκτελέϊτάι πάράυτά. Ούδέν έλ- 

λέίπέί άπ’άύτοϋ έΐς άδ νά έίνε &έύς, είμή μόνον ή άΐωνιότής καί δ ου
ράνιός θρόνος. ■

ΣΙΚΙΧ. Πρόσθες καί τήν έπιείκέιαν. &ν περιγραφής αύτδν πιστώς.
ΜΕΝΗΧ. Περιγράφω πιστως τδν χαρακτήρα του. Πρόσεχε ϊνα ί'δης οποίας 

έπιεικείας θά τύχη ή μήτηρ του. Όσω γάλα έχει τίγρις άορην, τόσην 
έπιείκειαν έχει καί αυτός" πείρά τούτόυ θά λάβη ή άτυχή; ήμών πόλις" 
ταϋτα δέ πάντα Οφείλονται εις υμάς.

ΣΙΚ1Χ. "Ιλεοι έστωσαν ήμϊν οί Θεοί!
ΜΕΧΗΧ. Όχι; έν τοιάυτή περιστάόέί δέν θά έλεήσωσιν ήμάς οί θεοί. 

Όταν έξωρίσαμεν τδν Μάρκιον, δέν άνεμ.νήσθημεν τών Θεών, οθεν ούτε οί 

Θέοί θά άναμνήσθώσίν ήμών· τώρα ότε δ Μάύκιός έρχεται νά μας στράγ- 
γαλίστ). (Εισέρχεται ΑΓΓΕΛΟΣ).

ΑΓΓΕΑ. "Αν θέλγς νά σωθής, φύγε ταχέως έί'ς τήν οίκία'ν σδύ" δ λαδς 
συνέλαβε τδν έταϊρον σου καί σύρει αύτδν διά τών οδών· πάντες' Ορκίζον

ται δτί άν αΐ 'Ρω’μαϊαι δέσποινάι δέν ίρέρόυσΐν ευάρεστους άγγελίας, θά 
φονεύσωσιν αύτδν τυραννικώτατα. (Εισέρχεται δεύτερος ΑΓΓΕΛΟΣ)»

ΣΙΚΙΧ. Ί ί νέα;
Β' ΑΓΓΕλ. Εύαρεστά,'εύκρέστα· αί δέσποινάι ύπέρίσχυσαν" οί Ούολοΰσκοι 

άπεσόρθησκν, κάί δ Μάρκιος άπήλθεν.Ούδέποτε ειδεν ή'Ρώμη-μάλλον εύφρό- 
,συνον ημέραν-, όχι, ούδέ κατ’ αυτήν τήν ημέραν τής έξ’ώσεώς τοΰ Τάραινίου.

3ΙΚΙΝ. Φίλε, είσαι βέβαιος δτι είνε αληθή τκΰ'ά ; βέβάιίίνάτδς ; ■
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Β’ ΑΓΓΕΑ. Τόσον βέβαιος, όσον γνωρίζω δτι δ ήλιος είνε π“ρ. Πού έκρυ- 
πτεσθβ λοιπόν, ώστε ν’ άμφιβάλλητε άκόμ,η περί τούτου; Ουδέποτε 

έξωγκωμένον ρεϋμα διήλθε γέφυραν μετά τοσαυτης δρμής, μεθ’ όσης 

δ λαδς διήλθε τάς πύλα'ς ήμών. Α?, ακούσατε (ακούονται σάλπιγγες, πλα
γίαυλοι καί κρότοι τυμπάνων μεμιγμενοι μετά τών κραυγών τοΰ λαοΰ). Σάλπιγγες 
αύλοί, βάρβιτοι, πλαγίαυλοι, τύμπανα, κύμβαλα, καί αί ζητωκραυγαί τών 

'Ρωμαίων, ·κάμν.ουσι τδν ήλιον νά σκιρτ^. ’Ακούσατε ! (’Ακούονται ζητω- 

χραυγαί.
MpKHX. Εύφρόσυνα Αγγέλματα. θά υπάγω εις σμνάντησιν τώ,ν κυ

ριών. Αυτή ή βολουμνία Αάξίζει πόλιν όλόκληρρχ πλήρη υπάτων, .γε
ρουσιαστών καί πατρικίων, καί κόσμον όλον πλήρη δημάρχων δποϊομ 
εϊσθε σείς. Αί δεήσεις σας εισηκούσθησμν σήυ.ερρν.. Ουδέ ένα λεπτόν θά 
εδιδον σήμερον δια δέκα χιλιάδας ίδιχάς σας κεφαλάς. Άηούσατε τήν γ|γ 

νίκην χαοάν. (Ακούεται μουσική και ξητ.ωκραυγαί).
ΣΙΚΙΧ. Έν πρώτοις, έσο εύλογημένος ύπδ τίρν.βίων διά φήν αγγελίαν 

σου, ειτ^ δέ δ,εχθητι τά; ευχαριστίας μου.
Β' ΆΓΙΈ λ. Πάντες έ'χομεν δι.καίαν άφορμήν νά εέμεθα λίαν εύγνωμρνε.ς. 

ΣίΚΙΝ, Βλησιάζου.σι.ν εί; τήν π.όλμν ;
Β' ΑΓ.ΓΈΑ. Είνε σχεδδ,ν ,έπί θύραις.
ΣίΚΙΝ. Ύπάγωμεν εις συνκντησίν των, ίνα έπιπροσθέσωμεν εις τήνγ?τ 

νίκην χαράν. (Έρχονται).

ΣΚΗΝΗ Ε' 

ιΡώμη. *Ρ{$6ς παρ£ πύλας τής πόλεως.

(Εισέρχονται ,δΰο γερουσιασταΐ μετά τής ΒΟΛΟΓΜΝΙΑΣ, ΒΟΡΓΙΛΙΑΣ κτλ. διέρχονται 
δέ τήν σκηνήν συνοδευόμεναί ΰπδ τών Πατρικίων καί τοΰ λαοΰ).

A' FEP4NTS. ’(δού ή προστάτες ήμών, έδαύ ή σώτειρα τής Ρώμης! Συγ- 
καλέσατε τδν λαδν άπαντα, εύχαριστή,σατε τοϊς θεαϊ;, καί άνάψατε πυρά 
•θριαμβευτικά' ύ,ποστρώσατε δι’ άνθέων τήν δδόν, καί υπερακοντίσατε διά 

τών ;επευφημιών σας τάς κραυγάς δι’ δν έςωρίσκτε τδν Μκρκιον' άνπκα- 
λέσχτε αύτδν έν τη εύφροσύνφ δεξιώσει τής μητρός του. Άναβοήσατε 

σκαλώς ήλθετε δάσπριηα, καλώς ήλθετε. (’Εξέρχονται).

Ϊ1ΑΝΤ. Καθώς ήλθετε, δέσποιναι, καλώς ή'λθετε ί (Σάλπιγγες ήχοδ^, 

τύμπανα κροταΰσι).

,1 ιΚα^ί Τιμά ζμσ.ώΛ'μρϊ’.’αν .Ρ ίλιο,; ·χοί.εύιι ,τήν Κυριμμήν jjjA .Πάχ^.α'ό ,ψΓ .θω-
μϊς Βράουν, ε’ς τάς «Λημώδεις αΰτοΟ Ιίλάνας» λέγει : «’Ελπίζω ότι δέν καταδ.δάόωμεν 
ϊήν άνάρτασιν τοΟ σωτήρος ίάν εϊπωμεν ότι δ ήλιο; δέ» χορεύει πατά τήν Κυριακήν τόΟ 
Πάτχα.
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. ΣΚΗΝΗ ΣΤ' ' ■ J < ’
"Αντιον. Λημόσιος πλατεία.

(Εξέρχεται ό ΤΓΑΑΟΣ, ΑΜΦΙΔΙΟΣ μιτα τής άκσλουΟίας-τόυ)

ΑΜΦΙΔ. "Υπαγε και είπε- εις τούς προκρίτους τής πόλεως ότι είμαι 
εδώ" έγχείρισον αύτοίς τδ έγγραφον τοϋτο' καί άφοϋ τδ άναγνώσωσιν, είπε 

αύτοϊς νά προσέλθωσιν είς τήν αγοράν όπου, ενώπιον αύτδν καί τοΰ λαοϋ, 

θ’ άποδείξω τήν άλήθειαν τοϋ έν αΰτφ περιεχομένου. 'Ο ύπ’ έμοϋ έγκά* 

λουμένος έίσήλθεν ήδη είς τάς πύλας τής πόλεως, καί προτίθεται νά έμ- 
φανισθή ενώπιον τοϋ λαοϋ, έλπίζων νά δικαιολογηθώ διά λόγων* σπεϋσον. 
(Εξέρχονται πάντες οί’ τής άχ.ολουθίας του. Εισέρχονται τρεις ή ,τέσσαρες συνωμότσί 

τής φατρίας τοϋ Άμφιόίου). Καλώς ηλθετε !
Α’ ΣΥΝΩΜ. Πώς έ'χει δ στρατηγός μας ;
ΑΜΦΙΔ. ’Ακριβώς, ώς άνθρωπο; δηλητηριασθείς έκ τών ευεργεσιών του, 

χαί θανατωθείς έκ τής εύσπή,αγχνίας του.

‘Αν γενναιότατε στρατηγέ έμμένης είς 
, σέ άπαλλάττομεν έκ

σε

r τι νά εί’πω· πρεπει νά προσενεχθώμεν κατά '■ s το

Β' ΣΥΝΩΜ. */
•^ΟεΤ-ες νά συμμετάσχωμεν, 
κίνδυνου.

ΑΜΦΙΔ. Δέν ήξεόρω 
φρόνημα τοϋ λαοϋ.

Γ' ΖΥΝΩΜ. Ό λαός θά μείνη αμφίρροπος έφ’ όσον έρίζετε, πίπτοντας 
δμως τοϋ ενός, δ έπιζήσας γίνεται κύριος των πάντων.

ΑΜΦΙΔ. Το γινώσκω, καί έ'χω εύλογον άφορμήν, ϊνα προσβάλω αύτόν. 
Έγώ τδν άνύψωσα, καί έξέθηκα τήν τιμήν μου βασισθείς έπί τής ειλικρί
νειας εκείνου δστις, άνυψωθείς ουτω, έπότισε τήν νέαν αύτοϋ βλάστησιν 
διά τής δρόσου τής κολακείας, παραπλανήσας τούς φίλους μου, καί πρδς 

τδν.σκοπδν τούτον έπιτρέψκς νά καμφθή καί αύτδς ά χαρακτήρ του, δ 
μέχρι τοΰδε γνωστός διά τδ τραχύ, άδάμαστον, και άνεξάρτητον αύτοϋ.

Α' ΣΥΝΩΜ. Ή ίσχυραγνωμοσύνη του έκείνη δταν έπαρουσιάσθη διά νά 
ζητήση τδ άξίωμα τοϋ ύπατου τδ δποΐον άπώλεσε ελλείψει ένδόσεως , ■ s' 

. . ΑΜΦΙΑ. Περί αύτής ήθελον νά ομιλήσω" έξορισθείς ενεκα τούτου ηλ- 
Οεν εις τήν εστίαν μου καί προσήνεγκε τδν τράχηλόν του είς τδ ξίφος 
μου' έδεξιώθην αύτόν, τδν κατέστησα ομοιόν μου, ύπεχώρησα είς πάσας 
αύτοϋ τάς επιθυμίας, τω έπέτρεψζ μάλιστα νά έκλέξη τούς άρίστους καί 
τολμηροτάτους άνδρας τοϋ στρατού μου πρδς εύόδωσιν τδν σχεδίων του* 
καί έγώ αύτδς προσέτι υπηρέτησα τούς σκοπούς του, βοηθήσας αύτδν νά

1 Ό Wrigh λέγει, οτι δύναται να συμπληρωίξ ή φράσις τη προσθήκη τώνλίξϊων ·='ν« 
τούτου Ιπόϊίίξις» is a juoof of this.

το σχέδιον ούτινος 
τοΰ έπαπειλοϋντός
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δρέψη δόξαν, ήν έπί τέλους ίδιοποιήθη" καί ύπερηφανευόμην έτι άδικων 

ουτώ; έμαυτόν, ούτως ώστε έπί τέλους, έφαινόμην ούχί Γσος, άλλ’ υπο
τελής αύτφ,μέ άντήμέιβε δέ, ώς οίονεί μισθοφόρον δι’εύμενοϋς μειδιάματος.

Α'ΣΥΝΩΜ. Τώ δντι, ούτω προσηνέχθη στρατηγέ" δ στρατός έξεπλάΑ 
γη έπί τούτω, καί έπί τέλους όταν ε'χε κυριεύσει τήν Ρώμην, καί προ- 

σεδοκώμεν όχι δλιγώτερα λάφυρα άπδ δόζαν . ...
ΑΜΦΙΑ. "Ισα, f-κ ένεκα τούτου θά επιτεθώ λυσσαλέως κατ’ αύτοϋ; 

Δι’ δλίγά γυναικεία δάκρυα, εύτελή ώς τδ ψεϋδος, έπώλησε τδ αίμα καί 

τούς μόχθους τοϋ μεγάλου ήμών άγώνο;" όθεν θ’ άποθάνη, καί 0’ άνεγερ·* 

θώ διά τής πτώσεως του. ’Αλλά, άκοΰσατε ! (Σαλπίσματα, τυμπανοζρουσίαι 
καί ζητωκραυγαί τοΰ λαού),

Α' ΣΥΝΩΜ. Σύ μέν είσήλθες είς τήν γενέθλιον πόλιν ώς άγγελιάφόρος, 

άνευ τή; ελάχιστης δεξιώσεως,κύτος δέ έπιστρέφων επευφημείται πκτα- 

γωδώς ύπδ πάντων.
Β' ΣΥΝΩΜ. Καί οί ανεκτικοί βλάκες, ών τά τέκνα έφόνευσε, ξεσχίζου- 

σι τούς άθλιους αύτών λάρυγγας άνευφημοϋντες ύπέρ αύτοϋ.
Γ' ΣΥΝΩΜ. "Οθεν, εγκαίρως, πριν ή δμιλήση ή συγκίνηση τδν λαόν διά 

τών λόγώΥτου, άς αϊσθανθή τήν αιχμήν τοϋ ζίφους σου, τδ όποιον καί 
ήμεϊς θά βοηθήσωμεν" αύτοϋ δέ πεσόντος, καί σοϋ κατά βούλησιν διηγού
μενου τά περί αύτοϋ, πάσα τυνδν άπολογία του, θάπτεται μετά τοϋ 

σώματός τού.
ΑΜΦΙΔ. Σιωπή' έργ ονται οί ποοεστώτες (Εισέρχονται ο! προιστώτες τήτ 

πόλεως.
ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΕΣΤ. Καλώς έπζνήλθες είς τήν πατρίδα.
ΑΜΦΙΑ. Δεν είμαι άξιος τοιαύτη; δεξιώσεως* άλλ’άνέγνωτε μετά Προ

σοχής, ώ άξιότιμοι προεστώτες δ,τι έγραψα ύμϊν ;

ΠΡΟΕΣΤ. Ναί.
Α' ΠΡΟΕΣΤ. Καί έλυπήθημεν μαθόντε; ταϋτα. Φρονώ ότι τά προλα- 

βόντα σφάλματα αύτοϋ, ήσαν άξια ελαφρά; ποινής, άλλά νά τελείωση 
έκεϊ όπου ώφειλε ν’ άρχίση, νά θυσιάση τάς ώφελείας ήμών, νά μάς έπι» 
βαρόνη μέ τά έξοδα τοϋ πολέμου,’ νά συνομολογήση ειρήνην έκεϊ όπου 

έπέκειτο παράδοσις, τοϋτο είνε ασύγγνωστου.
ΑΜΦΙΔ. Προσέρχεται" θ’ ακούσετε αύτόν. (Σημαιοφόρων προπορευομίνων καί 

τυμπάνων κρατουντών. Εξέρχεται ό ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ συνόδευόμένος ΰπό τοΰ πλήθους·)

ΚΟΡΙΟΑ. Χαίρετε, άρχοντες ! ’Επανέρχομαι στρατιώτης σάς, διαμέίνας 

τόσον άνεπηρέαστος ύπδ τής άγάπης πρδς τήν γενέθλιον χώραν μου, όσον 
καί δτε άπήλθον έντεϋθεν, μένω δέ πάντοτε ευπειθής είς τάς ύψηλάς 
έπιταγάς σας. Μάθετε, δτι ή έκστρκτεία μου ύπήρξεν εύτυχής, καί δτι

1 Answering us with our owtn charge. Οϋϋίν άλλο κίρδος προσπορίξων ήμΐν ή τλ ϊ*οδ» 
τοΟ πολέμου.
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δι’ αίματοφύρτοΗ fa&'ll'iwz ^'· στρζτόν ςας μέχρι τώό πυλών ·τ·55<
Ρώμης, ,Τ.ά λάφιρρα τά έποϊκ κομίζομεν έν.ταΰθα, ύπερβκίνουσι κατά τδ 
τρίτον .τάς δαπάνας-τού πολ.έμ·ου· Συνωμολογήσαμεν είρηνήν ,ούχ'ήττον 
ένδοξον τοϊς Άντιχτχ’.ς, οσον έπονείδιστρν τοϊς Ρωμαίο.ις, Έγχειρίζομεν 
δ’ ύμΌ £ντχΰ$χ, τήν. παρ’ ήμών συνομολογηθεΐσαν ειρήνην, ■ υπογεγραμ
μένη'/ πχαα τών 'Υπάτων καί Πατοικίων, καί έσφραγισμ,ένην τή σφραγϊδι 

Γερουσία ζ .·
ΑΜΦΙΑ. Μή άνάγνωτε αυγήν, χβδγρν<|; προεστώτες, άλλ’ efwatjf ?φ 

προδότη, δτι κμτεχράσθη είς τδν ύπατον βαθμόν τήν ύμετέραν εξουσίαν.
ΚΟΡΙΟΛΑΝ. Πώς ! προδότην.
ΑΜΦΙΑ, Ναί, προδότα, Μάρκιε. 
ΚΟΡΙΟΛ. Ό Μάρκιος !

. ΑΜΦΙΑ. Ναί, δ Μάρκιος, ό Γαϊος Μάρκιος· ή μ-ή-ως νομίζεις δτι θά σέ 
τιμήσω διά τής κλοπής ταύτης, διά τοϋ ε’ν Κοριόλοις ύπδ σοϋ κλαπέντος 
ονόματος τοΰ Κοριολανοΰ ;' Πρόκριτοι καί αρχηγοί τοΰ κράτους, ,έπιό,ρκως 
προέδωκε τά υμέτερα πράγματα καί διά τινας σταγόνας αλμυρού ΰδατος 
ρκατήλιπε τήν ύμετέραν Ρώμην, ναι τήν ύμετέραν-πάλιν, είς τήνσύζυγον 
ριχΐ μητέρα αύτοΰ,, θραύων ούτως ώς νήμα σαθρές μετάξης κ-χί ρρκον και 
ύποχρέωσιν, ούδ.έποτε επικαλούμενος πολεμικόν συμβούλιου, άλλ’,επί τή 
$£% των δακρύων της τροφού αύτοΰ, έθυσίζσε μ,ικροψυχ,ως τήν νίκην υμών, 
ούτως ώστε καί αύτοί οί παΐδες ήρυθρίουν έπί τούτω, οΐ δέ γενναιόκαρδοι 
άνδρες παρετήρουν άλλήλο,υς μετ’ έκπλήξεως.

ΚΟΡΙΟΛ. ’Ακούεις, ώ θεέ τοϋ πολέμου ! -
ΑΜΦΙΑ. Μή άν.αφέργς τδ ονομα τ,οϋ Θεού κλςιυθμηρδν παιδίον!

_ ΚΟΡΡΙΛ. ’λ!
ΑΜΦΙΑ. Μηδέ γρυ έπί πλέον.
ΚΟΡΙΟΑ. Υπέρμετρε ψεύστα' ή καρδία μου έξωγκώθη έπί τρσρμτον, 

ςόστ,ε δέν χωρού/ αυτήν πλέον τά στέρνα μου. Πχιδίον ! *ii άνδ.ρά.π.οδον ! 
Συγγνώμην, άρχοντες, .είνε ή πρώτη φορά καθ’ ήν ήναγκάσθην νά ύβρίσορ. 
*0 ύμετέρα κρίτις, σεβαστοί άρχοντες, πρέπει νά διαψεύσν).τδν σκύλον τοΰ- 
Tpv" ,αύτή δέ ή γνφσις αύτοΰ—οστις φέρει είσ,έτι επί τοΰ σώματος τ.δν 
τύπον τών ραπισμάτων μου, καί θά φέργ μέχρι του τάφου τα σημεία π— 
θά συ,ντελέσγ είς τδ ν’ άποδείξη αύτδν ψευδόμενον.

<Αλ ΑΡΧ. ,Σιωπήσατε άμφότεροι, καί ακούσατε μοι.
JCOPIOA. Κατακερματίσατε με ρύολρΰσκοι. "Ανδρες καί .παΑδίμ, βά- 

,ψάτε χίς τδ ,αίμά μου τά ξίφη σας. ’Εγώ παιδίον·! ’Αναιδέστατη σκύ,λε! 
”Αν Ιγρα^ες -πιστώς τά χρφνικά σας, θά ύπάρχχι εν αύτρΐς .ρτι, ως άετδς

1 Δια να δ,εγιίρ^ πλειότιρον τήν οργήν τών-ουμκολιτών αβτού, ό Άμφίϊιο; δεωοιΐ τδ 
.’'Δ'ντιον'ώ; α'λλα ,Κρρ'ολχ. ... . ...» :
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επίπέσών έπί περι«τερδώνα, διασκόρπισα έν Κοριόλοις Τούς ΟύοήδύόΆους 
σου. Τδ έπραξα μόνος. Παιδίον! '

ΑΜΦΙΑ, ΐΐδς άνεχέσθέ, & ίδγίνεΓς άρχΑντές ν' άκόύητέ τδν άΤεβή 
Τούτον καοχήματίαν διηγούμενοι ενώπιον σάς τά τής τυφλής αύτου τύ* 
χής, ήτις ύίΐήρ'ξεν ή ’καταισχύνη σας;

Η AfiTEi Οί ΧΫίίΩΜό I'. *Ας άποθάν·/; λοιπόν, διά τούτο.
Ο ΛΑΟΣ "ΣΥΜίϊΑΣ. Καιακόψάΐέ τόν.’Αμέσως. Έφόνέυίε τδν υιόν μόύ. 

Τήν θυγαάέρά μου. Έφόνευσε τδν έξάδέλφόν μου Μάρκον. ’Εφύνευόε τδν 
πατέρα μου. . .......

Β' ΑΡΧ. Σιωπή. Έ! μή ύβρεις' σιωπή! Είνε άνήρ γένάιόφρων,’ καί τδ 
κλέος του περιβάλλει τήν τροχιάν τής γής' τδ τελευταϊον αυτού καθ’ 
ήμών πταίσμα θά τύχη αύστηράς έξετάσεως. Στήθι Άμφίδιε, μή τάραττε 
τήν ησυχίαν.

ΚΟΡΙΟΛ. ”Αν μοί ήτο δυνατόν νά συμπλακώ μετ’αύτοΰ, μετά έξ Άμ~ 
φιδίων, και περισσοτέρων ακόμη, μέ τήν γενεάν του ολόκληρον,καί νά σύρω 
ελευθέριος τδ ξίφος μου!

ΑΜΦΙΑ' ’Αναίσχυντε, πανούργε.
ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΣΥΝΩΜ. Φονεύσατε, φονεύσατε, φονεύσατε, φονεύσατε^ 

φονεύσατέ τον.
ζΟί συίωμόται σΰρουϊι τα ξίφη κίΐ φονιύουσι τόν Κοριολανόν ; Ό ΆμφΙΙιΜ πατεΐ 

ί<1 tsu σώματός του).
ΆΡΧΟΝ. Σταθήτε, σταθήτε, σταθήτε, στκθήτε!
ΑΜΦΙΑς ’Ακούσατε μου εύγενεΐς άρχοντες. . -
Α' ΑΡΧ. 4Γ Τίλλε ...
Β' ΑΡΧ. "Επραξες πραξιν δι’ ήν θά θρηνήσγ ή άνδρεία.
Γ' ΑΡΧ. Μή πατεΐς έπ’αύτοΰ' ησυχάσατε πάννές' θέσατε τά ξίφη εις 

τάς θήκας των.
ΑΜΦΙΑ. "Οταν οί άρχοντες μάθετε,— καθότι δέν δύνασθε τώρα ενέκά 

τού θορύβου βν διήγειρε — είς ποιους σοβαρούς κινδύνους σας έξεθετεν ό 
βίος του άνδρός τούτου, θά χαρήτε βλέποντες κοπέν ουτω τδ νήυ.α τής 
ζωής αότοϋ. Εύαρεστήθητε νά μέ καλέσητε είς τήν γερουσίαν, καί άν 
δέν άποδείξω δτι είμαι πιστός ήμών θεράπων, άς ύποστώ τήν αύστηρο- 
τάτην ποινήν.

Β' ΑΡΧ. Έγείρατε τδ σώμα του, καί πενθήσατε, έπ’αύτφ' άς θεωρηθή 
είς τών εύγενεστέρων νεκρών, ούς ποτέ κήρυς συνώδευσεν είς τδν τάφον.'

1 Ό όπχιν’.γμος ουτος λέγει δ Stavens άναφέριται ε’ς συνήθειαν άγνωστον τόΐς άρχαίοις 
τηρουμένην 81 ?ν δημοϊίαις χτ,δείχις 'Άγγλων ηγεμόνων, χαθ’ ο χήρνζ ?ζ/ρ·υττε γεγωνο'φ 
τ») φωνή τούς τίτλου; χχι τα; ιδιότητας τοΟ θχνύντος. 'U συνήθεια αΰτη ύιοίστατο χαι ίν 
Γαλλίφ ώς δεικνύεται ίκ τή; διάδοήτου χαταστάση; ίχείνη; κραυγή; τοδ τήν ίχφοράν τοΟ 
Λουδοβίκου 12 ουνοδεύονιο; κήρυκος. Άπίθανεν ί> πατήρ τού λαού Λουδοβίκο; ό 12).



Β' APX Ή όργή έ κείνου δικαιολογεί κατά πολύ τόν Άμφίδιόν. Λά- 
βωμεν τοϋτο ύπ’ όψει.

ΑΜΦΙΑ. Έχορέσθη ή λύσσα μου, και αισθάνομαι λύπην εγκάρδιον. Ση
κώσατε τδ σώμα’ βοηθήσατε τρεις έκ τών πρώτων πολεμιστών, θά 
είμαι ό τέταρτος. *Ας κροτήση πενθίμως τό τύμπανον* ανατρέψατε τί 
δέρατα ύμών. Καί περ. πολλάς τών έν τη πόλει ταύτη γυναικών κατέ
στησε χήρας, και πολλούς έστέρησε τών εαυτών τέκνων, θρηνουντες εί- 
σέτι κατά την στιγμήν ταύτην τήν έπελθοϋσαν συμφοράν, ούγ ήττον 
θά ζχταλίπγ; μνήμην ένδοξον. Βοηθήσατε. (’Εξέρχονται φε'ροντες τό σώμα τοϋ 
Κοριολανοΰ. ’Ηχεί πένδίμον ΐμβατήριον).

ΊΓέλος τοΰ Πράματος.

Mix δοόρδωβες. Έν τέλει τής διατριβής μ.ου περί τών έν τί5 ’Αττική 
ορών έσπευσα γράψας ότι άνέν τή υπό τοϋ χ. Άντωνιάδου δημοσιευθείση 
έπιγρκφή άναπληρώσωμεν τήν έφθαρμένην λέξιν λυκ .... δαις δια τοϋ 
λακκιάδαις, όδήμος ούτος θα έκειτο παρά τό ’Αμαρουσιον. Είναι δμως βέ
βαιον δτι έκειτο παρά τήν ίεράν οδόν, ώς μαρτυρεί ό ΙΙαυσανίας λζ'. 1. 
«Μετά δέ τοΰ Κηφισοδώρου τό μνήμα τέθαπται μέν Ηλιόδωρος. . .. Πα- 
ριλθοϋσι δέ ολίγον Λυκείου τέμενος έστίν—ήρωος καί δήμος 3ν Ακκίδας 
δνομαζουσίί καί δ μένΧτέφ. Βυζ. γράφει Λκκιάδαΐ, άλλοι δέ Λακκιάδαι. 
Άλλ’ ή άπόστασις τοϋ δήμου τούτου από τών έτέοω; δύο Φλυέων καί 
Κεκροπιδών κατ’ ούδέν συμβάλλει εις τήν διόρθωσιν τής λέζεως, διότι και 
μεμακρυσμένων δήμων κάτοικοι ή ύναντο νά έχωσιν είς διαφόρους δήμους 
ακίνητα κτήματα υποκείμενα εις τήν πληρωμήν δζμοτικοϋ ή οργεωνικοϋ 
εράνου, ή τοϋ έγκτητίκοϋ καλούμενου.

I. Λ. Τυπάλδος.


